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ÖN SÖZ
Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak, birçok
akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının gerekli olduğunu anladılar. Bu programlardan bazıları sosyal ve beşeri bilimlere odaklanırken, diğerleri ise biyo-kimya ve nanoteknoloji mühendisliği gibi yeni alt
alanlar üretmeyi seçmiştir. Multidisipliner araştırmalar üzerinde çalışan bilim adamlarının artan sayısı, yeni projeler ve mevcut araştırmayla ilgili fikirleri paylaşmak için ortak bir platform oluşmasına ihtiyaç oluşturmuştur.
Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, multidisipliner araştırmalar yapan bilim adamlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki araştırmalar için yeni tartışmaları canlandırmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda sempozyuma Teknoloji, Mühendislik, Matematik, Sağlık, Sosyal ve
Beşeri Bilimler ile Spor Bilimleri alanlarında çalışan bilim adamlarının bildirileri kabul edilmiştir.
Bu kitap 20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Belgrad/Sırbistan'da
düzenlenen I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumunda
(ISMS) sunulan bildirilerden hakem sürecinden olumlu rapor alan 30 bildiri
ve 1 adet poster sunumdan oluşmaktadır. Kitap multidisipliner çalışmaları
kapsadığından her disiplinin kaynak gösterme yönteminin farklı olduğu gerçeği göz önünde tutulmuş ve bu nedenle de metinde kaynak gösterme, ilgili
disiplinin yaygın kullanım şekline göre düzenlenmiştir. Kaynak göstermede
Chicago Manual of Style kullanılırken bazı makalelerde ise APA sistemi
kullanılmıştır.
Sempozyumun gerçekleşmesinde katkıda bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Belgrad Üniversitesi yetkililerine teşekkür ederiz. Sempozyuma
bildirileri ile katkıda bulunan meslektaşarımıza teşekkür eder, çalışmalarında
başarılar dileriz.
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HAGHIA SOPHIA IN ISTANBUL AS INSPIRATION OF THE
NEWER RUSSIAN AND SERBIAN ORTHODOX CHURCHES
İstanbul’da Yeni Rus ve Sırp Ortodoks Kiliselerinin İlham Kaynağı Olarak
Ayasofya
Aleksandar Kadijević
Abstract: Evoked in full or fragmentarily, the Byzantine architectural style is the
most prominent among the sundry cultural paradigms that inspired Russian and Serbian builders of the 19 and 20th century. These architectural recollections, products of
a profound artistic nostalgia – as well as of utopian aspirations to rebuild the presentday civilisation in homage to a distant past – are to be found mostly in sacral, and partially in profane architecture. Evocations, paraphrasing, direct citations or combinations of Byzantine medieval tradition – by equating them through a perception of their
spiritual and material ties as historically inseparable, and further enriched with Early
Christian and Romanesque additions – resulted in some many-layered morphological
structures. Among a lot of Byzantine medieval temples, the first place belongs to
Haghia Sophia cathedral in Istanbul. It was the main topic and strong symbol of the
whole evocative movements in Russia and Serbia. Despite their anachronism and the
pressure of avant-garde culture, Byzantine architecture did not lose its nostalgic appeal of a timeless model of original achievement.
Keywords: Neobyzantine architecture, Russia, Serbia, revivalism, politics

Among the historical matrices that influenced the Russian and Serbian
master builders of the modern era, Byzantine architecture stands out, commanding deep respect and offering great inspiration. Born of a nostalgic
desire to model contemporary civilization after the Eastern Orthodox medieval period, Byzantinism made its mark on religious, memorial, and in part
secular architecture. In spite of occasional pressure from unfavorable criticism, Byzantine-styled architecture remained popular throughout the whole
period, thus garnering broader support in society. 1
Evoked in full or fragmentarily, the Byzantine architectural style is the
most prominent among the sundry cultural paradigms that inspired Russian
and Serbian builders of the 19 and 20th century. These architectural recollections, products of a profound artistic nostalgia – as well as of utopian aspirations to rebuild the present-day civilisation in homage to a distant past – are
to be found mostly in sacral, and partially in profane architecture. 2


(Prof. Dr.) University of Belgrade, Department for Art History, Belgrade/Serbia, e-mail:
akadijevic@f.bg.ac.rs
1
E. M. Kishkinova, Byzantine style in the architecture of orthodox countries. Second half of
XIX – the middle of XXth century, European Journal of Science and Theology 10/6 (December
2014) 267–280.
2
A.Kadijević, Byzantine architecture as inspiration for Serbian New Age architects, Belgrade
2016; А.Кadijević, Between Artistic Nostalgia and Civilisational Utopia: Byzantine Reminis-
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Evocations, paraphrasing, direct citations or combinations of Byzantine medieval tradition – by equating them through a perception of their spiritual and material ties as historically inseparable, and further enriched with
Early Christian and Romanesque additions – resulted in some many-layered
morphological structures. Among a lot of Byzantine medieval temples, the
first place belongs to Haghia Sophia cathedral in Istanbul. 3 It was the main
topic and strong symbol of the whole evocative movements in Russia and
Serbia. Despite their anachronism and the pressure of avant-garde culture,
Byzantine architecture did not lose its nostalgic appeal of a timeless model
of original achievement
The availability of heterogeneous sources along with increasingly exhaustive historiographical studies on the development of newer Russian and
Serbian architecture, provide a foundation for expounding critical observations about the revival of Byzantine tradition. In a phenomenological sense,
those observations could be viewed in two ways: through the prism of their
inner self-perception expressed in the initiatives and reactions of key protagonists (designers, building authorities, consumers, chroniclers, and critics),
and also through the current interest in understanding the past by way of
narrow historiographical platforms, which retroactively problematize the
various aspects of construction in previous times.
The revival of the accomplishments of Byzantine, old Russian and
Serbian medieval architecture, the spiritual parameters of which were considered inseparable in terms of identity, appeared in an integrated form and
led to increasingly complex imagined frameworks, which were adjusted to
contemporary utilitarian needs. While the most inspired of creators saw a
starting point for their research in the synthesis of ancient matrices, others
worked on solidifying their formalistic cult, out of modesty or conservatism.
Not even the objections put forth by the adherents of complete modernization, concerning the anachronistic eclecticism of such practice, managed to
dissuade architects from engaging in a dialogue with Byzantium, but they
did encourage them to partially modernize routine patterns. In this they did
not act uniformly, believing that, by evoking different schools of medieval
national architecture, they would also reaffirm their paradigmatic Byzantine
layer, visible in the conceptualisation of space, elevation, and manner of
construction and decoration of the edifices of yesteryear.
Much like their contemporaries from other European cultures, Russian
and Serbian builders were mostly looking to emulate the magnificent edific-

cences in Serbian Architecture of the 20th Centuries, in: Imaginig the past: The reception of
the middle ages in Serbian art from the 18th to the 21st century, ed.L. Merenik, V.Simić,
I.Borozan, Belgrade 2016, 169-179.
3
R. S. Nelson, Hagia Sophia, 1850–1950: Holy Wisdom Modern Monument, Chicago 2004.
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es of Justinian’s golden age, 4 but also certain monuments of the Middle and
Late Byzantine periods. The dominant forms were replicas of the Hagia Sophia dome plan in Constantinople, central inspirations and symbolic legitimacies of revivalist tendencies.
1. Russia
As the leading Russian historian for historistic architectural issues Yuri Saveliev indicated in his studies, 5 the early neo-Byzantine style in Russian
architecture characterizes the era of the rule of Emperor Alexander II
(1855—1881) and is directly connected with the „Eastern Issue", extremely
important at that time. Russian architects showed interest in neo-Byzantine
style simultaneously with the study of Byzantine architecture which was
conducted at the other Mid European and Western European countries, only
Russia developed neo-Byzantine style on a large scale. Several periods of
intensive construction in that style can be singled out, all of which are connected to certain segments of history and foreign policy of Russia.From the
beginning of the 1850's started the attempt of more serious Russian patronage of Orthodox people in Turkey and attempts to free them from depending on Muslims (the Temple of St. Vladimir in Kiev, built after the preserved temples in Athens). The defeat in the Crimea War, which was led against European states, motivated Russia to turn to East and its own cultural,
religious and state origins. At the beginning of the 20th century in Russia the
most important „replicas" of the Constantinople St. Sophia were built in the
years when the idea of „Sophia — Wisdom of God" was particularly relevant. It emerged in the period of historicism and became characteristic of
church architecture in Serbia, Bulgaria, Romania and Greece. Nikolay B.
Sultanov, one of the most authoritative historians of architecture in the last
third of the 19th century thought that Byzantine style was an excellent replacement for those architects who did not want to follow the models of Russian architecture of the 17th century. On the other hand, the study of Byzantine style helped discover insufficiently known particularities of Russian
national style. It was the time when important research of the famous Byzantologist N. P. Kondakov was published. He claimed that the main feature of
4

J. B. Bullen, Byzantium Rediscovered, London – New York 2003; J. Geary, G. Klaniczay
eds, Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth Century ,
Leiden–Boston 2013.
5
Ю. Р. Савельев, Византийский стиль в архитектуре России: вторая половина XIX –
начало XX века, Санкт-Петербург 2005; Ю. Р. Савельев, Образы собора Святой Софии
Константинопольской в русской церковной архитектуре второй половины XIX –
начала XX века, Зборник Матице српске за ликовне уметности 36 (Нови Сад 2008) 157–
206.
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the temple of St. Sophia in Constantinople (532 — 537) was the symbiosis
of the eastern phenomenon — a dome (as a basilica element) and the rectangular foundation of the building (a spherical arch above a rectangular space).
Truth be told, that kind of a combination was applied in Persia but in Byzantium it acquired a mystical connotation as „an idea of Resurrection, victory
over death". The exhibition held in 1892 during the First Congress of Russian Architects showed around 50 projects inspired by Byzantine heritage.
The main replicas of the Constantinople temple in Russian architecture in
the historicism era appeared at the very beginning of the development of
Byzantine style in the 1860's and during its descent at the beginning of the
20th century. In 1865 Russian government opened a competition for the
project of the temple of St. Alexander Nevsky in Tbilisi, the capital of Caucasia, which was supposed to be built resembling St. Sophia from Constantinople. The temple in Tbilisi was conceived as a monument to mark the end
of the Caucasian war and the reconciliation of all the people in the Caucasia
region. The project of D. A. Grimm became a prototype for the projects of
temples built all over Russia. At the turn of the centuries the priority in the
development of neo-Byzantine style was passed onto Vassil Kosyakov, a
student at the Institute of Construction Engineers in St. Petersburg and a
student of Grimm's and Sultanov's. The government and Emperor's initiative
to build grand Byzantine temples on the locations of the Baltic and Black
Seas (Kronstadt, Poti, Feodosia, Vladivostok) was adopted. This was supposed to stress the imperial width of the Orthodox state — an heir to Byzantium. On the other hand, the current „Eastern issue" was tied to the construction of the powerful Russian military and naval fleet. The Synod temple of
St. Nikolai in Kronstadt is the most significant work in neo- -Byzantine style
in Russia. After the bidding had been conducted three times, a design by V.
A. Kosyakov was accepted. The exterior decoration contained the elements
of romanticism (portal, ornaments), which made the edifice look eclectic.
The temple was finished and consecrated in 1913 in the presence of the Imperial family and later it acquired the popular name of the „Naval Synod
Temple". The monumental temples in Kronstadt, Poti and Sophia (Bulgaria)
represent three directions of the evolution of neo-Byzantine style. The first
reflects the most progressive tendencies of professors and students of the St.
Petersburg Institute of Civil Engineering which shows the influence of secession. The authors of the temple in Poti perfected the technical and artistic
side but they also chose to copy patterns of the Constantinople temple. The
third direction, created after the model of the Church of S. Demetrius of
Thessaloniki (built in 1866 on the Greek Square in St. Petersburg) is characterized by smaller dimensions and the placement of semicircular arches on
all sides of the central part of the temple (the dome). The temples belonging
to this widespread group were built through another government program —
the decoration of towns along the Trans-Siberian Railway (Novosibirsk,
Chita, Harbin). The composition of temples with one dome surrounded by
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three or four lateral arches can be considered the most important results of
the development of neo-Byzantine style in Russia simultaneously with the
construction of temples which represent the modifications of architectural
designs of the temple of St. Sophia in Constantinople. 6 When communist
period of rule had started (1917), the searchings for neo-Byzantine style in
architecture failed and been forbidden. The religious part of life from the
Soviet’s point of wiev was unappropriate and outdated.
2. Serbia
Despite the fact that Serbian medieval architecture developed under
the simultaneous influence of both Byzantium and the West, the “orthodox”
Byzantine part was regarded as the guidepost of inspiration in contemporary
construction, which led to the establishment of the distinguishing term the
“Serbo-Byzantine style”, still current today. 7 Coined as a technical qualifier
which underlined the complexity of the synthesis in question, this term had
its sub-variants and synonyms, representing the sacrosanct canon of building
on the foundations of tradition. Despite the unevenness that marked its material incarnation, that specific ideal was recommended at times as the most
desirable style in architecture.
The proponents of Serbian Byzantinism were deterred neither by the
influential condemnations of the conservative and “barbaric” nature of Byzantine culture by Voltaire, Montesquieu, and Hegel, nor by latter attempts to
revive it in a controlled manner, as part of the equalizing of the traditions of
the small peoples from the European multi-ethnic communities of the nineteenth century. They followed their emotional drives, taking no heed of the
reformatory warnings that there was no room for nostalgic medievalism in
contemporary architecture.
By pursuing the model of the Eastern Orthodox-Christian building
legacy, the civilizational authority of the Eastern Orthodox Church was consistently defended from the threat posed by the fact that the Serbs had begun
to embrace secularism and exhibit a tendency to move away from their medieval culture under the influence of Enlightenment reforms towards the end
of the eighteenth century. The ancient roots of national identity were emphasized through the use of evocative forms of a new sacred architecture, even
though this identity did not have a univocal historical background. Visually
6

Ю. Р. Савельев, Образы собора Святой Софии Константинопольской в русской
церковной архитектуре второй половины XIX – начала XX века, Зборник Матице
српске за ликовне уметности 36 (Нови Сад 2008) 157–206.
7
A.Kadijević, Byzantine architecture as inspiration for Serbian New Age architects, Belgrade
2016.
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unified, stylized Byzantine and Serbian medieval elements became pivotal
compositional factors in temples, chapels, mausoleums ossuaries, memorial
drinking fountains, bridges, museums, railway stations, and administrative,
educational, recreational, and residential buildings. As well as defining the
decorative character of the architectural façades of many edifices, such elements also marked their interior spaces, though these have not generally
been preserved in their original form. Not even the insistence on Yugoslavism in architecture after 1929 managed to suppress Byzantine reminiscences,
preserved in the visions of their most consistent adherents, as well as in the
syncretic aestheticism of certain state-owned buildings.
Unlike the situation in Russia from the middle of the nineteenth century, where aspiring to Byzantium in architecture was considered a highpriority goal of the government, with the help of sizable financial investments, the originators of Serbian Byzantinism were not recruited to the state
technical administration, or to the teaching staff of the Lyceum, but instead
appeared unexpectedly from the un-liberated regions of the central Balkans,
within the Ottoman Empire, in which the constraints of the oppressor were
gradually growing weaker.
Regional centres (and banate centers from 1929) Banjaluka, Skoplje
and Niš, which were mainly populated by Serbs, assumed a highly “national” and in many ways Neo-Byzantine look. This was particularly true of the
Yugoslav capital, the districts of which were enriched with conspicuous
“Serbo-Byzantine” edifices. 8 Between the wars the most evoked elements
were spherical and cubic Byzantine compositions, such as domes and halfdomes (usually modelled after Hagia Sophia in Constantinople); the external
walls of basilicas' naves; specific shapes of openings, the partition of wall
spaces, along with special constructive and decorative plastic elements –
pandantifs, columns, capitols, ceilings, portals, niches, lesenes, furniture, etc.
Regardless of different individual interpretations, the stylistic characteristics
of buildings from the third and fourth decade of the century are largely uniform: the prevalence of stylized Neo-Byzantine portals, columns, impost
capitals, arcade ledges and arched openings. Previously frequent intertwinements and imitations of composite building had become rare. What the
buildings have in common are the concentrated forms, simplicity, and moderate use of decorative plastic. There is an inclination to lend grandeur to the
heavy facades. For secular buildings and their frontages, which follow the
Renaissance concept and consist of pedestal, corpus and crown, it was still
common to add arcade niches, decorative portals, windows, ledges and other
details present in Byzantine architecture, and also to make them more complete by adding new and official heraldic marks.
8

D. Milašinović Marić, Byzantium in Belgrade, Arhitektura i urbanizam 2 (Beograd 1995)
85–88.
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As previously stated, old Byzantine elements were often mixed with
forms from different schools of Serbian Medieval architecture. The goal was
to create spaces that are reminiscent of Constantinople and Thessaloniki, so
that even Serbian cities, above all Belgrade, would acquire a “Byzantine
look.” Still, the Serbian capital was not seen as the “New Constantinople,”
rather, it was compared to the Byzantine Thessaloniki and the “new” Athens.
In the commentary on the works of the “new Byzantine authors” different
terminology was used to define the morphological character of their creations, which also speak colourfully about the difficulty to qualify them in an
adequate way. Therefore the prevalence of disparate and sometimes logically
incongruous names, such as Byzantine, Neo-Byzantine, Half-Byzantine, or
Modern Byzantine Style, and sometimes even Roman-Byzantine Style. In
describing structures that had a dual, Serbo-Byzantine character, the most
frequently used terms were Serbian-Byzantine, Serbian Style, the style of
Dušan (the fourteenth century Serbian emperor) or National Style. It was
thought that by evoking Byzantium, Serbian architecture was “moving forward,” that it was becoming more essentially modern and striving towards
the “ultimate constructiveness”, visible both in the interior and exterior of
the edifices constructed. Many a quest for the modern variant of the Byzantine style was based on this line of reasoning.
Several projects and buildings stood out in the third decade of the
twentieth century, featuring discernible layers of Byzantinism, which only
increased the evocative stratification of inter-stylistic compositions characteristic of the period of late historicism. The original design drafts for the
palace of the Ministry of Forestry and Mining, Agriculture and Water done
by Dragiša Brašovan and Nikola Nestorović, as well as the Brašovan's draft
for the building of the Ministry of Finance, show a compromise in merging
Byzantine and academic methods, with the aim of strengthening the authority of the state by employing syncretic monumentalism. On the other hand, in
the unrealized project by brothers Krstić for a pavilion in Philadelphia
(1924–1925),9 a combination of secession and Byzantinism brought about a
firmer composition with subtle elements of expressionism. Symmetrically
distributed lower compartments (arcades, arches, and windows) are crowned
with a centralized expressive elevation with graduated angles of the towers
and the dome foundation, enriched with sharp edges.
Byzantinism would become particularly significant in the architectural
design for the Temple of St. Sava in Vračar, which were made as part of a
construction bid towards the end of 1926. 10 The main requirement was that
9

M.Ђурђевић, Архитекти Петар и Бранко Крстић, Београд 1996, 19, 21.
М.Јовановић, Храм Светог Саве на Врачару, Београд 2005.
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this capital national edifice “be constructed in the Serbo-Byzantine style of
Prince Lazar’s time,” with a remark that both external and internal magnificence were the aim, as well as three thousand square meters of space that
would provide room for six thousand worshipers, which is why some of the
participants in the bid decided to replicate the dome system and space design
of Hagia Sophia of Constantinople. One bell tower connected to the temple
was also part of the project design. It was pointed out that the aim was to
build “a monumental edifice, but not too luxurious. The plan is to use stone
and other highly durable materials on the exterior, whereas the design of the
interior is left to the participants’ imagination.” The bidding conditions also
stated that only Serbian architects were allowed to participate, along with
any Russian immigrants with a place of residence in the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes. While the winning project by architect Bogdan Nestorović was a surprising example of uninventive compilation work, a few of
the authors used original expressionistic elements in their designs. 11
Byzantinism was the conceptual starting point in the innovative project by the Krstić brothers. They put forth a Romanesque-expressionist design, an imaginative work of a stepped and diffuse structure. The design by
Milan Zloković and Andrey Papkov featured a compact construction of firm
and predominantly circular and semi-circular objects, and it is another example where the Temple assumes the role of a monumental city symbol,
with its radiant, restless and expressionistic silhouette. Dušan Babić was yet
another architect who combined elements of post-secession, expressionism
and Art Deco, in producing low and projecting entryways and prominent
arches, which contribute to the dynamism of the whole with their vivid plastic rhythm. The majority of other projects, however, were marked by a dull
kind of Byzantinism, most evidently featured in the conventional and grandscale reproduction of Hagia Sophia's dome structure by the architect Vasily
Androsov.
A number of local architects and Russian immigrants also participated
in the bid for the construction of Spomen-Kosturnica (the Memorial Ossuary) at the Zeitenlik cemetery in Thessaloniki, initiated by the Ministry of
Religious Affairs in June 1926. The bid included a provision that required
the monumental structure to be made out of bronze and stone, be about 17
meters high and in the style of a “completely free interpretation of Byzantinism.” The sponsor hoped for a representative and solemn edifice that would
be “the most magnificent and most respectable building at the Zeitenlik
cemetery.”

11

M. Јовановић, ibidem; А. Кадијевић, Експресионизам у београдској архитектури
(1918–1941), Наслеђе XIII (Београд 2012) 66.
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The submitted drafts confirmed that Serbo-Byzantine style was
strongly dependent on supranational academic principles in architecture and
construction. Milutin Borisavljević, an adherent of academicism, offered a
number of variants, in the spirit of the saying “the more (combinations), the
merrier (the talent).” In his main design, he employed the shape of a slender
obelisk, crowned with a low Neo-Byzantine dome. Petar and Branko Krstić
submitted two drafts of a monolithic ossuary with arched niches that frame a
ceremonial portal. Above the niches one notices a proportionally segmented
Neo-Byzantine dome, divided up by edged lines. The project by Milan
Zloković was similar to that of Borisavljević in its vertical structure and
pronounced monumentality. With a silhouette similar to Luthmann’s expressionist Radio Station in Kootwijk (1922), the project was topped with a
Neo-Byzantine dome. The draft by Aleksandar Deroko is well-known, and
consisted of a cubic chapel crowned with a shallow Serbo-Byzantine dome.
Aleksandar Vasić, one of the youngest participants in the bid, submitted a
work that was traditional in spirit, with block forms and a revived secessionist style of the upper sections. Employing an organically solid and harmonic
composition of massive volume, set into the ground, he managed to achieve
the effect of a ceremonious-looking memorial building with a sculpturally
expressive silhouette.
According to the official decision of the panel of judges, Vasić’s design was chosen as the best one. However, due to a delay in the start of the
construction, the Ministry of Construction hired their own employee, a Russian academic Nikolay Petrovich Krasnov (1864-1939), to work out the details and realize the winning project in accordance with Vasić’s original conception.
Designed in 1929 and completed a couple of years later, the monumental church in Užička Požega by the architect Vasily Androsov was one
of the most significant creations of the Neo-Byzantine movement in Serbian
architecture during the interwar period. Its floor plan is threefold, having a
pointed three-sided apse and a spacious naos, above which a segmented
Neo-Byzantine dome was raised. The evident similarity between this dome
structure and the one proposed in the bid for the Temple of St. Sava in Belgrade, is based on the evocation of the Hagia Sophia dome. All the other
elements rest on a pyramid-shaped silhouette of gradually superimposed
masses. Above the high base, once again are featured short columns that
support the arch niches with rosettes and intertwined ornamentation. Nevertheless, the monumental character of the structure, its massiveness and
weight overshadowed the romantic spontaneity of expression.
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During the interwar period the knowledge of ancient medieval models
was noticeably better than in other periods of the evocative synthesis, and
this holds true not only for decorative but also tectonic and structural principles. Through the application of more precise scientific knowledge about the
genesis of Byzantine architecture, the most inspired architects got closer to
the ideal of a nationally recognizable style, founded on both Byzantine tradition and personal vision. In that process, the fundamental role of Istanbul's
Hagia Sophia was strongly acknowledged.
Conclusion: Evoked in full or fragmentarily, the Byzantine architectural style is the most prominent among the sundry cultural paradigms that
inspired Russian and Serbian builders of the 19 and 20th century.Among a
lot of Byzantine medieval temples, the first place in the row of inspirations
belongs to Haghia Sophia cathedral in Istanbul. It was the main topic and
strong symbol of the whole evocative movements in Russia and Serbia. Despite their anachronism and the pressure of avant-garde culture, Byzantine
architecture did not lose its nostalgic appeal of a timeless model of original
achievement
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“ALMANACH DE GOTHA” YILLIKLARINDA ABD’NİN
YÜKSELİŞİ (1800-1850)
Monitoring The Rise Of Usa Through “Almanach De Gotha” Year Books
Zafer Gölen
Özet: Gotha yıllıkları dünyada düzenli olarak yayınlanan en eski yıllıklardan biridir.
İlk olarak 1763 yılında Saxe-Gotha-Altenburg Dukalığında III. Frederick’in dukalık
mahkemesinde görevli Gothalı C. W. Ettinger tarafından yayınlanmıştır. Daha sonra
1785-1944 yılları arasında ise her yıl düzenli olarak yayına devam etmiştir. Bir jeneoloji yıllığı olan Gotha yıllığına zamanla ülkeler adlı bir bölüm daha eklenmiş ve her
yıl düzenli olarak ülkelerin idarî, iktisadî ve demografik yapıları hakkında bilgi verilmiştir. Tabiî olarak yıllıklarda her devlete ilişkin bilgiler yer almaktadır. Yıllıklarda
en heyecan verici anlar dünya siyasî arenasına yeni katılan veya bağımsızlığını kaybeden bir ülkeyle karşılaşmaktır. Yıllıkta yer alan milletlerin bir kısmı dünden bugüne
insanların hayatını etkilemeye devam ederken, bazılarının adını bugün kimse hatırlamıyor. Bir anda ortaya çıkan ve kısa zamanda gelişerek büyüyen ABD’nin tarihsel
çizgisini
Almanach de Gotha yıllıklarından izlemek oldukça heyecan verici.
1780’lerde Atlantiğin öte yakasında filizlenen, bir avuç idealist önderin kurduğu bu
devletin bugün dünya hakimiyetine hükmedeceğini tabi Almanach de Gotha hazırlayıcıları asla bilemezlerdi. Bu yüzden bağımsızlığın ilk yıllarında belki de biraz İngiltere’ye yaranmak adına ABD çok alalede bir ülke olarak yıllıklarda geçer. Ancak ilerleyen yıllarda güneş balçıkla sıvanmaz ve hem yıllığın ülkeler hakkında daha fazla
bilgi verme telaşından hem de ABD’nin önlenemeyen yükselen gücü karşısında
ABD’ne ayrılan sayfalar da artar. Bu tebliğde ABD’nin yoktan bir dünya devi haline
gelişi Almanach de Gotha yıllıklarındaki bilgiler ışığında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Almanach de Gotha, ABD, Yıllıklar, XIX. Yüzyıl, Atlantik.
Abstract: Gotha is one of the oldest annual yearbooks published regularly. It was
published for the first time in 1763 in the Duchy of Saxe-Gotha-Altenburg by C. W.
Ettinger who was an officer of III. Frederick’s ducal court. Later, it has continued
publishing regularly each year between the years 1785-1944. With time, an additional
section named countries, which included the administrative, economic and demographic structures of the countries on a yearly basis, has been added to the Gotha annual yearbook which was originally a genealogy yearbook. Naturally, information
about every country can be found in the journals. the most exciting moments in the
journals are when you meet a country that lost its independence or that has been
newly founded. some of the nations mentioned in the journals still effect the lives of
people but some others are no longer remembered. the historical line of the USA that
appeared all of a sudden can be watched from the Almanach de Gotha journals. the
prpearers of the Almanach de Gotha could never know that this state formed by a
handful of idealists in the 1780s would rule the world today. therefore, may be to look
sympathetic to England, USA is like an ordinary state in the journals. however, in the
years to follow there is more mention of the USA in the journal, due to the increasing
power of the USA. this paper will examine the sudden rise of the USA under the light
of the Almanach de Gotha journals.
Keywords: Almanach de Gotha, USA, Annuals, XIX. Century, Atlantic.
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Giriş
Günümüzün süper gücü Amerika Birleşik Devletleri bir zamanlar
mütevazi bir ülke idi. Hatta onun öncesinde İspanya, Fransa ve İngiltere’nin
sömürgesi durumundaydı. ABD’ndeki ilk koloni 1565’te Florida’da
İspanyollar tarafından kurulmuştur. İsponyollar daha sonra hakimiyetlerini
genişleterek Teksas ve Kaliforniya’ya kadar ilerlemişlerdi. Fransızların
ABD’deki ilk kolonileri bugünkü Lousiana idi. Koloninin kuruluşu Kral
XIV. Louis döneminde gerçekleştiğinden, şehre de onun adı konmuştu.
İngilizler ise ilk defa 1607’de Virginia’ya yerleşmişlerdi. Ardından İngiliz
kolonileri süratle büyümüş ve yenileri tesis edilmiştir. İlerleyen tarihlerde
ABD topraklarındaki tüm koloniler İngiliz hakimiyetine girmiştir. İngiltere’deki kıta Avrupasına göre nispeten mevcut olan demokratik yapı ABD.
topraklarındaki kolonilere de yansımış, valiler seçimle iş başına gelmiş, her
koloninin titizlikle koruduğu anayasaları teşekkül etmiş, koloniler özellikle
vergilerin toplanması ve harcanması konusunda son derece titiz davranmışlardır. Ancak Fransa ile İngiltere arasında 1756-1763 yılları arasında
süren Yedi Yıl Savaşları sonrasında Kuzey Amerika’daki İngiliz Kolonileri’nin Krallığa bakışı değişmiştir. Savaş esnasında İngiltere’yi
destekleyen koloniler, savaşın faturası kendilerine kesilince isyan bayrağını
açmışlardır. 1765’te tesis edilen “Damga Pulu Kanunu” isyanın fitilini
ateşlemiş ve 1765 Ekim’inde New York’da “Koloniler Kongresi” adı altında
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda bir “Halklar Beyannamesi” kabul
edilmiştir. Temsilciler Kral’dan koloniler hakkında daha adil davranmasını
istemişlerdir. 1774’de ise Filadelfiya’da “Birinci Kontinental Kongre” toplanmış ve tartışmalar sonucu koloniler İngiltere ile ticarî ilişkileri askıya
alma kararı almışlardır. Karşılıklı gerginlik 1775’te İngiltere’nin askerî
müdahalesiyle sonuçlanmıştır. Müdahaleyi 10 Mayıs 1775’de Filadelfiya’da
“İkinci Kontinental Kongre’nin” toplanması ve “Amerikan Kıta Ordusu” adı
ile bir ordu kurulması izlemiştir. Ordunun komutanlığına George Washington getirilmiştir. 1776 yılı başlarında da İngiltere’den ayrı bir Amerikan bayrağı kabul edilmiştir. Savaş ilk yıllarda Amerikan Kıta Ordusu’nun aleyhine
gelişmiş, George Washington ard arda yenilgiye uğramıştır Bu sırada 4
Temmuz 1776’da kaleme alınan “Bağımsızlık Beyannamesi” yayınlanarak,
ABD resmen kurulmuştur.
Bağımsızlık Bildirgesi’ni izleyen yıllarda
İngilizler önce 17 Ekim 1777’de Albany’nin kuzeyinde Saragota’da, ardından da 1781’de Yorktown Savaşı’nda yenilmişlerdir. Bu yenilgiler Amerika’daki İngiliz hakimiyetinin sonunu hazırlamış ve uzun müzakerelerden
sonra 3 Eylül 1783’te taraflar arasında Paris Barış Antlaşması imzalanmıştır.
Antlaşma ile İngiltere ABD’nin bağımsızlığını tanımıştır 1.

1

Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997,
s.24-32.
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Bugün dahi insan hakları ve demokratik prensipler adına bir mihenk
taşı kabul edilebilecek Bağımsızlık Beyannamesi’nde “bütün insanların eşit
yaratıldığı” ve “herkesin vazgeçilmez haklara sahip olduğunu”
vurgulanıyordu 2:
“Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Bütün insanlara yaradan
tarafından devir ve ferağ edilemeyen bazı haklar bahşolunmuştur. Bu haklar meyanında hayat, hürriyet ve saadetin aranması
vardır. Hükümetler, insanlar tarafından bu hakların teminat altına alınması için tesis olunmuştur ve bu hükümetlerin iktidarlarının meşruiyeti idare olunanların rızalarından doğar. Her ne
zaman bir hükümet tarzı bu gayeyi yok edecek bir hal alırsa,
halkın bu hükümeti değiştirmeğe veya ıskat etmeğe ve kendisine
emniyet ve saadeti sağlamağa en uygun görünen prensiplere i stinat eden ve bu şekilde teşkilâtlandırılmış olan yeni bir hükümet tesis eylemeğe hakkı vardır. Vakıa, uzun müddetten beri
müesses bulunan hükümetlerin basit ve geçici sebeplerden dolayı değiştirilmemesi lüzumu ihtiyatkârlığın icabatındandır ve
hakikaten, her zamanki tecrübe göstermiştir ki, insanlar, alıştıkları idare şekillerini yıkıp kendilerine adaleti bizzat sağlamaktansa tahammül edilebilecek fenalıklara katlanmağa daha mütemayildirler. Fakat, hiç değişmeden aynı maksada yöneltilmiş
uzun bir suiistimal ve gasp silsilesi, insanları mutlak bir isti bdada tâbi tutmak niyetini açığa vurursa, böyle bir hükümeti devirmek ve müstakbel emniyetlerini yeni tedbirlerle sağlamak,
onların hakkı, onların vazifesidir. İşte, bu sömürgelerin sabretmeleri bu yüzden olmuştur ve bugün, onları, eski hükümet sistemlerini değiştirmeğe icbar eden zaruret böyle bir zarurettir.”.
Metin tüm Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına düşünülenin
çok daha üstünde tesir etmiş ve tüm vatandaşlar yukarıdaki ilkelerin pratikte
uygulanabilir olması için ellerinden geleni yapmışlardır. Bizzat Bağımsızlık
Bildirgesi’ni kaleme alan Thomas Jefferson’un da ifade ettiği gibi Amerika’da o tarihte ve daha sonra da sürecek olan yoksul-zengin, kadın-erkek,
zenci-beyaz arasında muazzam uçurumlar vardı. Lakin bir toplumun
yaşayışında bir ideali gerçekleştirememiş olması bu ideali değerden
düşürmemiştir. Bir kere ilân edilen eşitlik inancı, Amerikan düşüncesinde bir
maya gibi daima etkisini göstermiştir. Böylece Amerikalılar daha tarihlerinin
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Muvaffak Akbay, “Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Metinleri”, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VII, S.1, Ankara 1950, s.446.
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başında belli prensiplerle açıklanmış bir fikir manzumesine dayanmışlar. Bu
prensipler de onları başarılı kılmıştır3.
17 Eylül 1787’de Federal yasa kabul edilmiş, 1789 Ocak ayında ise ilk
başkanlık seçimi yapılmıştır. Bu seçimle ABD’nin ilk başkanı George Washington olmuştur. Bu sırada patlak veren Fransız İhtilâli ABD’nin konumunu
yeniden sıkıntıya sokmuştur. Zira 1 Şubat 1793’te İngiltere Fransa’ya savaş
açmıştı. Her iki taraf da Birleşik Amerika’nın kendi tarafında olmasını
istiyordu. Buna karşı George Washington, Hamilton ve Jefferson gibi
bağımsızlık liderlerinin desteğiyle, Amerika 22 Nisan 1793’te tarafsızlığını
ilan etti. Amerikan Hükümeti İngilizlerin tüm itirazına rağmen Fransızlar ile
ticarete devam etti. İngiltere tutumunu sertleştirdi ve Fransa’yla ticarete
yeltenen Amerikan gemilerine el koydu. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Ancak Hamilton’un devreye girmesi ile Başkan Washington İngiltere’ye karşı
tutumunu yumuşattı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için
Yüksek Mahkeme Başkanı John Jay’i İngiltere’ye gönderdi. Jay, 19 Kasım
1794’te İngiltere ile “Jay’s Treaty” denen anlaşmayı imzaladı. Anlaşma sonrası iki ülke arasındaki problemler büyük oranda çözüldü. Fakat bu kez de
Fransa ile sıkıntılar başladı. Bu kez de geleceğin başkanı James Monroe elçi
olarak Fransa’ya atandı. Fransa’da karşılık olarak Edmond Genet’i Washington’a yolladı. Ne var ki Genet’in Birleşik Devletler topraklarında yaptığı
İngiliz karşıtı politika rahatsızlığa yol açtı. Elçi Paris’e dönmek zorunda
kaldı. Monroe de kendi hükümeti tarafından fazla Fransız sempatizanı
bulunarak Washington’a çağırıldı. Napolyon iktidara gelene kadar Birleşik
Devletler-Fransa ilişkileri gerilimli geçti. Napolyon 1800 Eylül’ünde ABD
ile bir Ticaret Antlaşması imzalandı ve iki ülke arasında yeniden barış tesis
edildi4.
Napolyon döneminde Birleşik Devletler her ne kadar savaş dışı kalmak istediyse de İngiltere’nin müdahaleci tavrı sonucu 19 Haziran 1812’de
İngiltere’yle savaşa girildi. Savaş Birleşik Devletler’in yenilgisi ile
sonuçlandı. 24 Aralık 1814’de Belçika’nın Ghent kentinde statükonun korunması şartıyla bir barış imzalandı. Nihayet Başkan Monroe, 2 Aralık
1823’de Kongre’ye gönderdiği bir mesaj ile Amerika’nın yüz yıl sürecek
tarafsızlık ve saldırmazlık politikasının temellerini attı. Monroe Doktrini adı
verilen İnfirad (Isolation) politikasına göre, ABD ticari ilişkiler hariç
mümkünse dünyadaki hiç bir siyasî olaya bulaşmama ve kendi içişlerine de
karıştırmama politikası izlemeye başladı. Bu yüzden aşağıda Gotha
yıllıklarından da takip edileceği gibi Amerika çok uzun süre dünya ile
ilişkilerde zayıf bir ülke olarak kalmıştır. Gerçekte Birleşik Devletlerin infirad politikası izlemesi fikri sadece Monroe’nun düşüncesi değildi. Devletin
3

Allan Nevins, Henry Steele Commager, ABD Tarihi, Çeviren: Halil İnalcık, Doğu Batı
Yayınları, 3. Baskı Ankara 2008, s.101.
4
Armaoğlu, a.g.e., s.703-706.
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ilk başkanı George Washington sekiz yıl başkanlık yaptıktan sonra görevi
bırakırken 19 Eylül 1796’da, Amerikan halkına bir veda mesajı yayınladı.
Mesajında, “Yabancı milletler bakımından bizim için esas davranış ilkesi
ticarî münasebetlerimizi genişletirken, kendileri ile mümkün olduğu kadar az
siyasal bağlantılar kurmak olmalıdır. Şimdiye kadar onlara karşı bazı
taahhüdlerimiz olmuştur. Bunları iyi niyetle yerine getirelim. Fakat orada
duralım. Avrupa’nın bir takım önemli çıkarları vardır. Bunların bizimle ya
hiç bir ilgisi yoktur veya bizimle çok uzak ilgisi vardır.” 5 diyordu. George
Washington’un sözlerinden de anlaşılacağı gibi, infirad politikası fikrini o
ortaya atmış, Başkan Monroe hayata geçirmiştir.
1. Gotha Yilliklarinda ABD
Almanach de Gotha yıllıkları incelendiğinde infirad politikasının izleri açıkça görülür. Ancak Birleşik Devletler’in yalnızlığını sadece Washington’un politikalarına bağlamak yanlış olur. Dünyanın geri kalanı da Kuzey
Amerika’da yeni filizlenen bu devlete karşı ilgisiz kalmıştır. Karşılıklı görmezlik ilkesi politikası gereği, ABD dünyanın geri kalanından bağımsız gelişimini sürdürebilmiş ve I. Dünya Savaşı’na gelindiğinde büyük bir güç olarak sivrilmiştir. ABD’nin 1805’de sadece Berlin’de Adams adlı bir olağüstü
elçisi vardır. Napolyon Savaşları sırasında mümkün olduğunca tarafsız kalmaya çalışan Birleşik Devletler hükümetinin Avrupa’ya elçilik göndermemesi anlaşılır ve akıllıca bir politikadır. Lakin gerek Fransa’nın gerekse İngiltere’nin ABD’yi taraf seçmeye zorladıkları düşünüldüğünde, o ülkelerde
dahi elçilik bulunmaması aslında Birleşik Devletler’in aleyhinedir. ABD’nin
Monroe’den sonra Paris’e gönderdiği elçinin Fransız Hükümeti tarafından
kabul edilmemesi bunda etkili olabilir. Buna mukabil Washington üzerinde
hiç etkisi olmayan ama emperyal bir güç olmak için olağanüstü çaba harcayan Danimarka’nın, eskinin emperyalistleri İspanya ve Portekiz’in ve hâlâ
Birleşik Devletleri kendi uzantısı olarak gören İngiltere’nin birer olmak üzere Birleşik Devletler başkentinde dört yabancı misyon şefi vardır. İspanya
temsilcisi Marq de Casa Vrajo, İngiltere temsilcisi Merry ve Portekiz temsilcisi Bezerra orta elçi olarak; Danimarka temsilcisi Olsen ise sadece bakanlık
yetkilisi olarak görev yapmaktadır6.
1809’da Amerika’nın Kopenhag ve Hamburg’da birer konsolosu;
Londra’da hem bir orta elçisi hem de bir konsolosu, Paris’de ise bir orta
elçisi bulunmaktadır. Buna karşı Washington’da ise Danimarka bakanlık
yetkilisi Olsen, İspanya orta elçisi le Chev. de Santivanes, Fransa olağaüstü
elçisi Turreau ve İngiltere orta elçi Erskine vardır 7. Fakat 1809’da esas dik5

Armaoğlu, a.g.e., s.706-713.
Almanach de Gotha, 1805, s.numarasız.
7
Almanach de Gotha, 1809.
6
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kati çeken husus Almanach de Gotha hazırlayıcılarının ABD ile ilgilenmeye
başlamış olmasıdır. Bu ülke hakkında ilk defa istatistikler yer almaya başlar.
Almanach de Gotha her ne kadar jeneoloji yıllığı olarak ortaya çıkmış ve
günümüze kadar da bu özelliğini sürdürmüşse de yayın hayatına başladıktan
kısa süre sonra dünyanın belli başlı ülkeleri hakkında istatistikî bilgiler vermeye de başlamıştır. Almanach de Gotha 1809 yıllığında Birleşik Devletler’e ait bazı istatistikî bilgiler vermeye başladığına göre bunun iki sebebi
vardır. İlki ABD artık dikkatten kaçmayacak bir güç haline gelmiştir. İkincisi ise Avrupa’da ABD’ye olan ilgi artmaktadır. 1809’da ABD 39.493 mil2,
6.180.000 kişinin yaşadığı, 14.500.000 Saksonya florini gelire sahip bir ülkedir.Yıllığa göre, milisler olmadan 6.000 kişilik düzenli askere ve diğer
bazı küçük gemiler hariç 8 fırkateyne sahiptir. Başlıca Amerikan şehirlerine
bakıldığında ise Baltimore 26.500, Boston 25.000, Newyork 60.500, Filedelfiya 80.000, Washington ise 10.000 kişinin yaşadığı küçük bir şehirdir. O
tarihlerde Avrupa, Çin veya Hindistan’da sayıları yarım milyonu geçen şehirlerle kıyaslandığında ABD şehirleri oldukça küçüktür denilebilir. Şehirlerin ve ülkenin nüfusu dikkate alındığında Fransa ve İngiltere hariç dünyanın
geri kalanının Amerika ile neden ilgilenmediği kendiliğinden ortaya çıkar 8.
1810’da yukarıdaki misyonlara ek olarak Amerika ile Rusya arasında
karşılıklı elçilerin varlığı söz konusudur. ABD Petersburg’a orta elçi M.
Short’u gönderirken, Rusya Washington’a orta elçi le C. De Pahlen’i göndermiştir9. 1810’da şehir istatistikleri aynı kalırken, ülkenin yüzölçümü
52.191 mil2’ye, nüfusu 6.500.000 kişiye, geliri 30.000.000 Saksonya florinine, asker sayısı ise bir anda 6.000’den 933.400 kişiye yükselmiştir. Ancak bu
asker sayısı herhangi bir savaş anında silah altına alınabilecek maksimum
sayı olup, silah altındaki asker sayısını ifade etmemektedir. Deniz kuvvetlerinde ise 10 fırkateyn 80 küçük savaş gemisi söz konusudur10. Bu sırada
Birleşik Devletler’deki silahlanma sadece Almanach de Gotha’ya yansımamış, 1808 Temmuz-Ağustos aylarında Tunus’tan çıkıp Birleşik Devletler’e
giden ve orada bir yıl kadar kalan Kayserili Mehmed Dayı ve Giridli Mustafa Dayı’nın da dikkatini çekmiştir. Onlar 1808’de Osmanlı yetkililerine sundukları raporlarında, Amerika’nın İngiltere ile yaptıkları antlaşma gereği, 18
yıl savaş gemisi yapma hakkından mahrum olduklarını, şimdi bu sürenin
sonunda silahlanmak için her türlü imkânı kullandıklarını belirtmişlerdir.
Rapora göre, onların Amerika seyahati sırasında ülkenin elinde 30 savaş
gemisi, 13.000 tüccar gemisi mevcuttur11.

8

Almanach de Gotha, 1809, s.26, 47, 53, 57.
Almanach de Gotha, 1810.
10
Almanach de Gotha, 1810, s.31, 49, 54, 57.
11
Akdes Nimet Kurat, “Türkiye İle Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Münasebetlere
Ait Arşiv Vesikaları”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.V, S.8-9, Ankara 1967, s.308-309.
9
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Almanach de Gotha’da 1811 yılına ait verilerde bir değişiklik görünmemektedir. 1811’deki sayılar 1810’un tekrarından ibarettir12.
İngiltere ile başlayan savaş Amerikan diplomatik misyonlarını da etkilemiştir. Amerika’nın 1812’de Kopenhag ve Paris’te birer olağanüstü elçisi,
Petersburg’da ise orta elçisi bulunmaktadır. Buna mukabil Washington’da
ise Danimarka’nın maslahatgüzar ve başkonsolos yetkilerine sahip elçisi M.
Petersen, İspanya, Fransa, İngiltere ve Rusya orta elçilikleri vardır 13. İstatistiksel bilgiler ise bir önceki yılın tekrarıdır 14.
1813 bilgileri 1812 ile aynıdır15.
İngiltere ile 1814’de yapılan antlaşma ve 1815 Viyana Kongresi ile
Avrupa siyasî hayatının nispeten bir düzene girmesinin etkisi, kendini Amerikan dış siyasetinde de gösterir. 1817’de Amerika’nın Londra’da orta elçi
Adams, Madrid’de orta elçi Erwing, Napoli’de orta elçi Pinkney, Paris’te
orta elçi Gallatin ve Petersburg’da orta elçi Bayard olmak üzere beş Avrupa
şehrinde diplomatik temsilciliği vardır. Washington’da ise Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Rusya orta elçilikleri vardır 16. Görüleceği gibi Washington’daki diplomatik oyunlara Hollanda da katılmıştır.
1817’de Hollanda’nın Birleşik Devletler’de bir temsilcilik açması olağan bir
durumdur ve Amerikan dış politikasıyla örtüşmektedir. Zira Amerika bir
ticaret devleti olarak yükselmek isterken, Hollanda’ya Washington’da temsilcilik açma izni vererek Hollanda gibi denizaşırı ticarette oldukça tecrübeli
bir ülkeyle ilişkileri sıcak tutma eğilimindedir. Aynı tarihte Amerika’nın
Napoli’de bir ticarî temsilcilik açıp ticaretini İtalya kıyılarına kadar genişlettiği de gözden kaçırılmamalıdır.
1819’da Amerika’nın Brüksel, Londra, Madrid, Paris, Petersburg ve
Stockholm’da orta elçilikleri; Kopenhag ve Hamburg’da başkonsolosluğu
bulunmaktadır. Washington’da ise Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere,
Hollanda ve Rusya’nın orta elçilikleri, Prusya’nın ise bakanlık yetkilisi
Greuhm mevcuttur17. İspanya’da tıpkı İngiltere ve Fransa gibi Amerika ile
yakından ilgilenen bir ülkedir. Zira ülkenin güneyinde azımsanmayacak
derecede İspanyol kökenli Amerikan vatandaşı bulunmaktadır. Yine Amerika’nın infirad politikası gereği ticaretinde en önemli pay Güney Amerika’ya
aitti ve kıtanın güneyi İspanyol sömürgeleriydi. Yine Amerika’nın 1824’de
Meksika bağımsızlığını elde etmeden önceki sınır komşusu da İspanya idi.
12

Almanach de Gotha, 1811, 59, 78, 83-84, 87.
Almanach de Gotha, 1812.
14
Almanach de Gotha, 1812, s.49, 63-64, 68-69, 71.
15
Almanach de Gotha, 1813, s.40, 56-57, 62, 65.
16
Almanach de Gotha, 1817.
17
Almanach de Gotha, 1819, s.122-123, 126-131, 135-136.
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Dolayısıyla ABD’deki gelişmeler İspanya’yı yakından ilgilendiriyordu.
Amerika’nın da 1810’dan itibaren İspanya kontrolündeki Florida ile ilgilenmesi, onları Madrid’de diplomatik temsilcilik tesisine zorlamıştır. Nitekim
uzun süren bir anlaşmazlık dönemi sonunda İspanya 22 Şubat 1819’da Florida’yı 5 milyon dolar karşılığında satmak zorunda kalmıştır 18.
1820’de Amerika’nın Kopenhag ve Hamburg’da birer başkonsolosu;
La Haye ve Stokholm’de bir maslahatgüzarı; Londra, Madrid, Paris ve P etersburg’da birer orta elçiliği olmak üzere toplam sekiz diplomatik temsilciliği vardır. Washington’da ise İspanya, Fransa, İngiltere ve Rusya’nın orta
elçilikleri; Prusya ve Danimarka’nın bakanlık yetkilileri; İsveç ve Hollanda’nın maslahatgüzarlıkları mevcuttur19.
1822’de ilk defa Amerika’nın İstanbul’da bir diplomatik temsilciliğinin varlığı söz konusudur. Amerika’yı temsilen İstanbul’da ajan Bradish
görev yapmaktadır20. Buna mukabil Hamburg’da konsolos Cuthbert; La Haye, Stokholm ve Lisbon’da birer maslahatgüzar bulunurken; Paris, Petersburg ve Londra’da ise birer orta elçi mevcuttur. Kopenhang ve Madrid temsilcilikleri boş görünmektedir. Washington’da ise Danimarka ve Prusya bakanlık yetkilileri; İspanya, Fransa, Portekiz, Rusya ve İngiltere’nin orta elçilikleri vardır. İngiliz orta elçisi ileride İstanbul’da görev yapacak ve Osmanlı
Hükümeti üzerinde oldukça etkili olacak, “Küçük Hükümdar” diye anılacak

18

Armaoğlu, a.g.e., s.715-717.
Almanach de Gotha, 1820, s.121, 124-129, 131-132.
20
Osmanlı Devleti’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde elçiliği olmamasına karşın Amerika’nın İstanbul’da temsilcilik açmasının sebebi, ticarî ilişkilerin çeşitlenerek artması, Osmanlı
topraklarındaki Amerikan misyonerler ve Washington’un Osmanlı Devleti’ni bir haber alma
merkezi olarak kullanma isteğinden kaynaklanmaktadır. Bakınız, Çağrı Erhan, “OsmanlıAmerikan İlişkilerinin Başlangıcında Temel Faktörler (1779-1830), Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s.21-25. Almanach de Gotha’da yer
almasa da Osmanlı-Amerikan ilişkilerini Birleşik Devletler’in kuruluşuna kadar götürmek
mümkündür. Başkan Adams’dan itibaren muhtelif şehirlere Amerikan temsilcileri gönderilmiştir. İlk resmî temsilci George Washington fırkateyni komutanı William Bainbridge’dir.
Bainbridge komutasındaki savaş gemisi 9 Kasım 1800’de İstanbul Limanı’na girmiştir. Bainbridge İstanbul’da 7 hafta kalmış 30 Aralık 1800’de İstanbul’dan ayrılmıştır. Ticarî ilişkiler
ise daha da eskiye dayanır. Birleşik Devletler’e ait ilk ticaret gemisi 1797’de İzmir’e gelmişti.
İlk Amerikan konsolosu ise 1802’de İzmir’e atanmış, ilk diplomatik temsilci olan William
Stewart Nisan 1803’de İzmir’deki görevine başlamıştır. Fakat Osmanlı Devleti’nin bu atamayı tanımaması üzerine Stewart, Kasım 1803’te İzmir’den ayrılmak zorunda kalmıştır. Osmanlı
Devleti daha ziyade İngiltere’nin dostluğunu kaybetmemek için Birleşik Devletler’le diplomatik ilişki kurmaktan imtina etmiştir. Bu sebepten iki ülke arasındaki ilişkiler ancak Navarin
Baskını sonrasında Osmanlı Hükümeti’nin yeni müttefikler aramasının bir çabası olarak
1830’da imzalanan Osmanlı-Amerika Ticaret Antlaşması ile resmî bir hüvviyet kazanmıştır.
Bakınız, Orhan F. Köprülü, “Tarihte Türk-Amerikan Münasebetleri”, Belleten, C.LI, S.200,
Ankara 1987, 927-935.
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olan Stratford Canning’dir21. Hollanda ve İsveç ise maslahatgüzarlar tarafından temsil edilmektedir22.
1824’de Kopenhag’daki temsilciliğe bir atama yapılmıştır. Amerika
Kopenhag’da konsolos Rainals tarafından temsil edilmektedir. Ne var ki bu
kez de İstanbul temsilciliği boş görünmektedir. Paris ve Londra orta elçilikle; Hamburg ve Holstein-Oldenburg’da konsoloslar, Hollanda ve Stokholm’da (İsveç ve Norveç) maslahatgüzarlar; Lizbon’da elçilikle; Petersburg’da ise olağanüstü elçilikle temsil edilmektedir 23. Washington’da ise
Danimarka bakanlık yetkilisi M. Pedersen, Fransa olağanüstü elçisi Le baron
de Mareuil, İngiltere orta elçisi M. Stratford Canning, Hollanda maslahatgüzarı M. de Heeckren van Enghuizen, Portekiz maslahatgüzarı Le Chev Martins-Lage, Prusya bakanlık yetkilisi M. Greuhm, Rusya orta elçisi Le Baron
Thuyll de Seraskirchen, İsveç maslahatgüzarı Le Baron de Stackelberg görev
yapmaktadır. İspanya temsilciliği ise ilk defa boş olarak görülmektedir 24.
1824’de yıllığa ABD. ile ilgili yeni bilgiler eklenmiştir. Bu da göstermektedir ki ABD. artık Avrupa gündemindedir ve tanıtılacak bir güce ulaşmıştır. 1824 yıllığına göre Birleşik Devletler kabinesi25:
Başkan: James Monreo
Başkan Yardımcısı: Dan. Tompkins
Birleşik Devletler Sekreteri: Adams
Finans Bakanı: Crawford
Savunma Bakanı: Colhoun
Denizcilik Bakanı: Thompson’dan oluşmaktadır.
Ülke hakkındaki bilgilere bakıldığında Orlando dışındaki toprakları
97.791 mil2’dir. Gelir olarak 1821 yılı verileri kullanılmıştır. 1821 yılı verilerine göre gelirler 14.264.000 dolar, giderler 10.929.174 dolar; devlet borçları ise 89.214.236 dolardır. Düzenli kara kuvvetleri 10.000 kişi, milis kuvvetleri 899.541 kişidir. Deniz kuvvetlerinde 11 hat gemisi, 9 fırkateyn, 50
küçük savaş gemisi mevcuttur 26.

21

Canning’in Birleşik Devletler elçiliği 1820-24 yılları arasındadır. Gecikme o günün şartlarında Almanach de Gotha hazırlayıcılarının bilgi edinmedeki güçlüklerinden kaynaklanmış
olabilir.
22
Almanach de Gotha, 1822, s.127, 130-134, 136, 138.
23
Almanach de Gotha, 1824, s.200, 202, 205-206, 215-216, 219, 225, 229
24
Almanach de Gotha, 1824, s.231.
25
Almanach de Gotha, 1824, s.231.
26
Almanach de Gotha, 1824, s.85.
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Tablo 1: Federe Devletler27

27

İsimler

İlçe sayısı

Nüfus

Florida Bölgesi

---

1.000

Michigan Bölgesi

7

8.896

Alkansas Bölgesi

7

14.273

Colombia Bölgesi

2

33.039

Illinois

22

55.211

Missouri

15

66.385

Delaware

3

72.749

Mississippi

18

75.448

Rhodeisland

5

83.059

Habama(Alabama)

33

127.901

Indiana

35

147.178

Louisiana

4

153.407

Vermont

13

235.764

New Hampshire

6

244.155

Connecticut

8

275.248

Newjersey

13

277.575

Maine

8

297.839

Georgia

47

340.988

Maryland

19

407.350

Tennesse

52

422.813

Massachusetts

14

521.725

Güney Carolina

28

502.041

Kentucky

68

564.317

Ohio

71

581.434

Kuzey Carolina

62

638.829

Almanach de Gotha, 1824, s.85.
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Pensylvania

51

1.049.459

Virginia

101

1.065.366

Newyork

50

1.372.812

Total

762

9.645.461
9.636.461

Birleşik Devletlerin 1825’de Kopenhag, Hamburg, HolsteinOldenburg ve Vatikan’da konsoloslukları; Paris ve Londra’da orta elçilikleri;
Hollanda ve Stokholm (İsveç ve Norveç)’da maslahatgüzarları; Lizbon’da
elçisi; Petersburg’da olağanüstü elçisi Middleton bulunmaktadır. 1825’de
dikkati çeken bir ayrıntı ise İstanbul temsilciliği boşken, Cezayir ve Libya’da
temsilciliklerinin bulunmasıdır. Bu bilgiler ABD’nin Monroe doktrinini
hayata geçirdiğini, siyasî yayılmadan ziyade ticarî yayılmayı tercih ettiğini
göstermektedir. Birleşik Devletleri temsilen Cezayir’de Başkonsolos Townsend Sith, Libya’da ise konsolos Anderson görev yapmaktadır 28.
Aynı tarihte Washington’da ise Brezilya olağanüstü elçisi Jose Silva
Repello, Kolombiya olağanüstü elçisi Salazar, Danimarka bakanlık yetkilisi
Pedersen, İspanya olağanüstü elçisi Le Cte. de l’Alcudia, Fransa olağanüstü
elçisi Le baron de Mareuil, İngiltere olağanüstü elçisi Stratford Canning,
Guatemala olağanüstü elçisi Canas, Portekiz bakanlık yetkilisi Jacques
Fréed.Torlade de d’Azambuja, Prusya başkonsolosu Niederstetter, Rusya
orta elçisi Le Baron Thuyll de Seraskirchen, İsveç maslahatgüzarı Le Baron
de Stackelberg bulunmaktadır29.
Birleşik Devletler’in sessizce dünya sahnesine girmesi Almanach de
Gotha hazırlayıcılarının da dikkatinden kaçmamış, onlar da Amerika ile
ilgili okuyucularına daha fazla bilgi vermeye başlamıştır. İlgili yıllıkta Birleşik Devletler’de 1823’de 9.564.000 kişinin yaşadığı, bunların 1.543.000’inin
köle, 2.175.000’inin çiftçi, 72.500 kişisinin tüccar ve 349.600 kişinin ise
fabrika işçisi olduğu kayıtlıdır. 1823’te ülkeyi 20.201 kişi ziyaret etmiş, ziyaretçilerin 16.232 kişisinin Avrupalı olduğu belirtilmiştir. Milliyetlere göre
ülkede yaşayan yabancılara bakıldığında, ilk sırayı 8.284 kişi ile İngilizler
oluştururken, İngiltere’yi sırasıyla 685 kişi ile Fransızlar, 486 kişi ile Almanlar, 400 kişi ile İspanyollar ve 112 kişi ile Hollandalılar izler. Ülkenin yüzölçümü 113.802 mil2’dir30.

28

Almanach de Gotha, 1825, s.205, 207, 213-214, 222-226, 230, 236, 240, 253,
Almanach de Gotha, 1825, s.256.
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Almanach de Gotha, 1825, s.64, 254-255.
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Yıllık hazırlayıcıları yukarıdaki bilgilere ilaveten Birleşik Devletler
hakkında okuyucuya yedi satırlık kısa bir bilgi ve önceki yıllıklarda olduğu
Amerikan Hükümet yetkililerin isimlerini verirler. Kabine Maliye bakanı
hariç bir önceki yılla aynıdır. İlk kez yeni bir bilgi olarak bu kez eyalet valileri de listeye dahil edilir. Bu tarihte Birleşik Devletler 24 eyaletten oluşmaktadır. Bu eyaletler Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont, New York, New Jersey, Pensylvania, Delaware,
Maryland, Virginia, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Kentucky,
Tennessee, Ohio, Louisiana, Mississippi, Indiana, Ilionois, Alabama, Missouri’dir. Bununla da yetinmeyen almanak hazırlayıcıları bu eyaletlerin kuruluş tarihlerine de ayrı bir başlık açarlar. Almanak’ta yer alan bilgilere göre
en eski eyalet Rhode Island’dır. Rhode Island 1663’de, onu izleyen Connecticut 1674’de, daha sonra sırasıyla New Jersey 2 Temmuz 1776’da, Virginia
5 Temmuz 1776’da, Maryland 14 Ağustos 1776’da, Pensylvania 8 Eylül
1776, Kuzey Carolina 18 Aralık 1776, Delaware 1776 (Yenilenme 12 Haziran 1793), Georgia 5 Şubat 1777, New York 20 Nisan 1777, Güney Carolina19 Mart 1778 (Yenilenme 1790), Massachusetts 2 Mart 1780, New
Hampshire 2 Haziran 1784, Vermont 4 Temmuz 1793, Tennessee 6 Şubat
1796, Kentucky 17 Ağustos 1799, Ohio 1 Kasım 1802, Louisiana 22 Ocak
1812, Indiana 29 Haziran 1816, Mississippi 15 Ağustos 1817, Ilionois 26
Ağustos 1818, Alabama, Maine 29 Ağustos 1819’da kurulmuştur31.
1826’da Washington’un İngiltere ve Fransa’da birer orta elçisi, La
Haye ve Stockholm’de birer maslahatgüzarı, Lisbon ve Petersburg’da birer
elçisi bulunmaktadır. Bunun yanında Trieste, Bremen, Kopenhang, Alicante
(İspanya), Barselona (İspanya), Bilbao (İspanya), Cadis (İspanya), Malaga
(İspanya), Teneriffe (İspanya), Valensiya (İspanya); Bordo (Fransa), Calasi
(Fransa), Cette (Fransa), Dunkerque (Fransa), Le Havre (Fransa), Lorient
(Fransa), Marsilya (Fransa), Nantes (Fransa), Paris (Fransa); Belfast (İngiltere), Bristol (İngiltere), Cork (İngiltere), Cowes (İngiltere), Dublin (İngiltere), Cebelitarık (İngiltere), Glasgow (İngiltere), Leith (İngiltere), Liverpool
(İngiltere), Londra (İngiltere); Hamburg; Lübeck; Oldenburg; Hollanda;
Lisbon (Portekiz), Madare (Portekiz), Porto (Portekiz); Petersburg; Genes
(Sardunya); Messina (Sicilya), Naples (Sicilya) Palermo (Sicilya); Christiansund (İsveç-Norveç), Göteborg (İsveç-Norveç), Stockholm (İsveç-Norveç)
ve Toskana’da ticaretle ilgilenmek üzer birer konsolosluk ajanı vardır 32.
Görüldüğü gibi Amerikan Hükümeti Monroe’nun direktiflerine sadık kalarak
siyasî misyonlarını azaltırken, ticarî yayılmaya önem vermiştir.
1826’da Amerika hakkındaki bilgiler 1825’in tekrarından ibarettir.
Tek farkla ki 1826’da başkan John Quincy Adams’dır. Adams Birleşik Devletlerin altıncı başkanıdır ve 4 Mart 1825-4 Mart 1829 tarihleri arasında gö31
32
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rev yapmıştır. Ülke ise 113.802 mil2 olup üzerinde 9.564.000 kişi yaşamaktadır. Mil kareye 84 kişi düşmektedir33.
1826’da yıllığında Birleşik Devletler’deki diplomatik temsilcilerin de
ayrıntılı bir listesi mevcuttur. Buna göre Alexandrie’de MecklenbourgSchwerin ve Hollanda; Baltimore’de Danimarka, Fransa, İngiltere, Hollanda,
Prusya, Rusya, İsveç; Boston’da Danimarka, Fransa, İngiltere, Hollanda,
Prusya, Rusya; Charlestown’da Danimarka, Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda, Prusya, Rusya, İsveç; New York’da Danimarka, Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda, Prusya, Rusya; New Londra’da İngiltere, New Orleans’da
Danimarka, Fransa, İngiltere, Hamburg, Prusya, Rusya; New Port’da İngiltere; Pensacola’da Fransa; Filedelfiya’da Fransa, İngiltere, İspanya, Hamburg,
Hollanda, Prusya, Rusya, İsveç; Porslmouth’da Fransa, İngiltere; Richmond’da İngiltere; Savannah’da Fransa, Hollanda, İsveç; Washington’da
Fransa, İngiltere, Sicilya temsilcilikleri vardır34. Listeden de anlaşılacağı
gibi, Amerika’nın Avrupa’daki ve Avrupa’nın Birleşik Devletler’deki karşılıklı temsilcilik oranı önceki yıllarla kıyaslanamayacak derecede artmıştır.
Fakat bu ilişkilerin temelini ticaretin oluşturduğunu unutmamak gereklidir.
1827’de Amerika’nın yüzünü Güney Amerika’ya dönme politikası
sonuç vermiş gibidir. Zira Güney Amerika ülkeleri Brezilya, Buones Ayres,
Kolombiya temsilcileri Birleşik Devletler başkentindedir. Buna mukabil
Washington’daki diplomatik temsilciler kervanına Sicilya ve İsveç de eklenmiştir. Diğer temsilciliği bulunan ülkeler, uzun zamandır başkentte bulunan Fransa, İngiltere, İspanya, Hollanda, Portekiz, Rusya ve Prusya’nın temsilcilikleridir. ABD’nin ise sadece Rio-Janeiro’da bir temsilcisi bulunmaktadır. Brezilya’yı Washington’da elçi Repello temsil ederken, Birleşik Devletleri Rio-Janeiro’da maslahatgüzar Hile temsil etmektedir. Bu tarihte
ABD’nin diğer temsilcilikleri ise Kopenhag, Madrid, Paris, Londra, Hamburg, Lubeck, La Haye, Lizbon, Petersburg ve Stockholm’da bulunmaktadır35.
1828’de 1827’dekilere ek olarak Sardunya’nın da Washington’da bir
diplomatik temsilciliğinin varlığı görülür. Caravadossy de Thuet başkonsolos olarak ülkesini Washington’da temsil etmektedir. Buna karşı ABD’nin
Bremen, Rio-Janeiro, Kopenhag, Madrid, Paris, Londra, Hamburg, Lubeck,
Brüksel, Lizbon, Petersburg ve Stockholm’da temsilcileri vardır 36.

33
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Almanach de Gotha, 1827, s.196-197, 205, 207-208, 210, 218-219, 224, 230, 232, 239,
36
Almanach de Gotha, 1828, s.192-193, 202-203, 206-208, 218-219, 226, 232-233, 251,
34

26 | Almanach de Gotha Yıllıklarında ABD’nin Yükselişi

Ülkenin yüzölçümü 108.434 mil2, nüfusu 10.700.00 kişidir. Mil kareye 98 kişi düşmektedir37.
1829’da öncekilere ek bir bilgi yoktur. Aynı bilgiler tekrar edilmiştir38.
1830-31’de Başkan Adams’ın yerine 4 Mart 1829’da Başkan Andrew
Jackson seçilmiştir. Başkan Yardımcısı John C. Calhoun, Birleşik Devletler
Genel Sekreteri ise bir sonraki başkan Martin Van Buren’dir 39.
1832’de Genel Sekreterliğe Edward Livingston getirilmiştir. 1832’de
uzun yıllar boş görünen İstanbul temsilciliğine nihayet bir atama yapılmıştır.
Maslahatgüzar Erwing İstanbul’da ülkesini temsil etmektedir 40. 1833 ve
1834’de de bir değişiklik yoktur41. 1834’de ülkenin yüzölçümü 98.000 mil2,
nüfusu ise 13.000.000 olarak gösterilmiştir 42.
1835’de Washington’daki diplomatik temsilciliklerinde artış söz konsudur. Amerika’ya ilgi gittikçe artmaktadır. Lakin hâlâ Asya Kıtası’ndan bir
temsilci yoktur. Temsilciler Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinin diplomatlarından oluşmaktadır. 1835’de Avusturya, Belçika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Hamburg, Meksika, Hollanda, Portekiz, Prusya, Rusya, Sardunya, Saksonya Krallığı, Saksonya Büyük
Dukalığı, İsveç ve Wüttemberg temsilcilerinden oluşan 20 diplomat Washington’da ülkelerini temsil etmektedir43. 1836 ve 1837 bilgileri de aşağı
yukarı aynıdır44.
1838’de ABD başkanı Martin van Buren’dir. Başkan yardımcısı bir
sonraki başkan Kentucky’den Richards Johnson’dur. Başkan Buren 4 Mart
1837’de göreve başlamıştır45.
İlk defa 1839’daki yıllıkta bir ABD devlet yöneticisinin resmi yer alır.
Almanach de Gotha yıllıklarında daha ilk yıllarından itibaren Avrupa’nın
veya dünyanın ileri gelen insanlarının resimleri basılırdı. Bu resimlerde genellikle Avrupa kraliyet ailelerinin erkek ve kadın üyelerinden oluşurdu.
Ancak zaman zaman bu gelenekten dışarı çıkılmıştı. Mesela Osmanlı Devleti
padişahlarından III. Selim 1790 yıllığında, Sultan Abdülaziz ise 1871 yıllığında yer almıştır46. 1839 yıllığında ise ABD başkanı Martin van Buren’in
37
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bir portresi vardır. Bu portrenin yıllık girişinde yer alması ABD’nin artık
Avrupa ailesinin bir parçası olduğunun göstergesidir 47. 1839’da Washington’da Osmanlı Devleti hariç tüm bağımsız ülkelerin birer temsilcisi vardır 48.
Hem Başkan Buren’in resminin yıllıkta yayınlanması hem de Washington’daki temsilci enflasyonu, 1839’da ABD’nin bir dünya gücü haline geldiğinin göstergesidir. 1839’da Washington’un Avusturya, Belçika, Bremen,
Brezilya, Şili, Danimarka, İspanya, Fransa, Frankfurt, İngiltere, Yunanistan,
Hamburg, Lübeck, Meksika, Hollanda, Portekiz, Prusya, Rusya, Saksonya
Krallığı, Norveç, Osmanlı Devleti’nde diplomatik temsilciliği vardır 49.
Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 7 Mayıs
1830’da Türk-Amerikan Dostluk, Ticaret ve Seyr-i Sefâin antlaşması imzalanmış ve böylece iki ülke arasında resmî ilişkiler başlamıştır. Antlaşmanın
mimarlarından David Offley maslahatgüzar sıfatıyla ilk Amerikalı diplomatik temsilci olarak İstanbul’a atanmıştır. 2 Mart 1831’de ise Amerika, İstanbul’da bir diplomatik temsilcilik açmıştır. Ticaretin artmasıyla birlikte Amerika İstanbul’daki temsilciliğini 3 Mart 1839’da daimî elçilik seviyesine
yükseltmiştir. Buna karşı Osmanlı Devleti henüz Birleşik Devletler’de bir
temsilcilik açmayı gerekli görmemiştir50.
Amerika’nın Avrupa ailesinin bir parçası kabul edilmesinin emareleriyle birlikte tabiî olarak Birleşik Devletler hakkında Almanach de Gotha’da
ilk defa ayrıntılı bilgiler de yer almıştır. Yıllıkta 1836 yılına ait Birleşik Devletler resmî ve özel sektör verileri karşılaştırmalı olarak verilir 51. Devlet verilerine göre, 30.388 nüfus ile Arkansas en az nüfus barındıran eyalet olurken,
en kalabalık eyalet 1.918.608 kişi ile New York’dur. Yine devlet kayıtlarına
göre dikkati çeken başka bir durum ise 15.190.617 kişilik ülkede 2.009.043
kişi gibi yüksek oranda kölenin mevcudiyetidir. Başka bir ifade ile ülke nüfusunun % 13,22’si kölelerden oluşmaktadır. Bu verilerin köle karşıtlığının
yükselişe geçtiği Avrupa’da nasıl menfi bir yankı uyandıracağı aşikârdır.
Buna mukabil Niles-Weekly-Register’ın köle sayısını vermemesi başka bir
dikkat çekici ayrıntıdır. Ancak Niles-Weekly-Register’da ülkedeki yerli (Kızılderili) sayısını verirken bu kez de devlet kayıtları bu konuda sessiz kalır.
Ancak Kızılderililerin sayısı kölelerle kıyaslandığında oldukça düşüktür.
47
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Kızılderililerin genel nüfus içindeki oranları sadece % 0,70’dir. Bir başka
ayrıntı ise Teksas henüz Birleşik Devletler’in bir parçası değildir.

Tablo 2: 1839’da Birleşik Devletler
Bölge

Yüzölçümü
mil2

15 Ekim 1836
Tarihli NilesWeeklyRegister’e göre
nüfus

1836 Tarihli Washington Devlet Yıllığı’na göre nüfus

Kuzey Doğu Eyaletleri

3.391,3

2.315.000

2.255.257

Maine

1.791,6

555.000

399.995

New Hampshire

431

300.000

269.328

Vermont

459

330.000

280.652

Massachusets

409,8

700.000

910.408

Rhode-Island

61

110.000

97.199

Connecticut

238,9

320.000

297.675

Orta Eyaletler

5.497

4.950.000

4.120.629

New York

2.295,3

2.400.000

1.918.608

New Jersey

351,3

360.000

330.000

Pensylvanie

2.225

1.600.000

1.348.233

Delaware

103,1

90.000

76.748

Maryland

522,3

500.000

447.040

Güney Eyaletleri

9.805

3.430.000

3.037.310

Virginia

3.126,8

1.360.000

1.211.405

Kuzey Carolina

2.318,6

800.000

727.897

Güney Carolina

1.484,8

650.000

584.185

Georgia

2.880,8

620.000

516.823

Batı Eyaletleri

11.598

3.340.000

2.359.469

Ohio

1.859,6

1.300.000

937.908

Kentucky

1.897,1

800.000

687.947

Indiana

1.709,7

550.000

343.041

Illinois

1.307

320.000

157.445

Michigan

1.780

120.000

92.673

Missouri

3.044,6

250.000

140.455

Güneybatı Eyaletleri

11.738,3

2.320.000

1.374.179
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Tennessee

1.882,8

900.000

681.904

Louisiana

2.304,6

350.000

215.739

Alabama

2.478

500.000

309.527

Mississippi

2.229,6

500.000

136.621

Arkansas

2.843,3

70.000

30.388

Columbia Yerleşimi

-

50.000

-

Florida Bölgesi

2.604,4

50.000

34.730

Wisconsin Bölgesi

-

20.000

-

Oregan

-

5.000

-

Kızılderili Toprakları

-

115.000

-

Köleler

-

-

2.009.043

Toplam

44.634

16.420.000

15.190.617

1840 bilgileri 1839’la hemen hemen aynıdır. Ancak Amerikan şehirlerindeki yabancı ticarî temsilciliklerin listesi dahi altı sayfa sürmektedir.
Hemen hemen her Amerikan şehrinde bir ticarî temsilcilik vardır. 1840’da
ülke çapında 185 ticarî temsilcilik aktif olarak faaliyet yürütmekteydi52. Buna mukabil Birleşik Devletler’in de Arjantin’de Buenos Ayres; Avusturya’da
Milan, Porto, Trieste, Venedik ve Viyana; Bavyera’da Münich; Belçika’da
Antverp ve Ostende; Bremen; Birleşik Roma’da Ankona, Civitavecchia,
Comacchio, Goro, Magnavacca, Primaro, Roma ve Volano; Brezilya’da
Bahia, Fernambaue, Maranham, Para, Rio Janeiro, Rio Grande ve Sainte
Catherine; Çin’de Kanton; Danimarka’da Holstein, Helsingör ve Kopenhag;
Ekvator’da Guayaguil; Frankfurt; Fransa’da Bayonne, Bordeaux, Cette,
Havre, Lorient, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris, Rochelle ve St. Pierre; Hamburg; Hannover; Haytı ( St. Domingue); Hesse Elektörlüğü; Holllanda Amsterdam, Baleric (Java), Curaqoa, Derdrecht, Helder, Roterdam;
İkiSicilya’da Messina, Napoli ve Palermo; İngiltere’de Barboude (Antiller),
Belfast, Bermuda, Bombay, Bristol, Cap (Afrika), Cork (İrlanda), Coves,
Demerary, Dublin, Dundee, Falmouth, Cebelitarık, Gallovay, Glasgow, Halifax, Hull, Kinston (Jamaika), Leith, Liverpool, Londra, Malta, Plymouth,
Port Louis, St. Helene, St John, Singapur ve Sidney; İspanya’da Alicante,
Barcelona, Bilbao, Cadis, Kanarya Adaları, Havana, Malaga, Manila, Matanzas, Portoriko, Puerto del Principe, St. Jago Del Cuba, Trinite ve Valensiye; İsveç’de Carlskrone, Gefle, Gotheburg, Stockholm, Wisby, Yetad; İsviçre’de Bale (Basel); Kolombiya’da Carthagene, Panama, Sainte-Marthe; Lübeck; Mecklenbourg-Schwerin’de Rostock; Meksika’da Acapulco, Aguatul52
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co, Campeche (Yucatan) Chihuahua, Guayamas, Laguna, Matamoros, Mazatlan, Meksika, Monterey, Saltillo, San Blas, Santa-Fe, Tabucco, Tamaulipas, Veraeruz; Norveç’de Bergen, Christiania, Christiansad, Drontheim,
Stavanger; Peru’da Aciquipe, Arica, Lima, Paita, Quilca; Portekiz’de
Açores, Cap-Verd, Lisbon, Madere, Porto, St. İbes (Setubal); Prusya’da
Danzing, Elferbeld, Konigsberg, Memel, Stettin, Swinemunde; Rusya Arkhangel, Cronstadt (Brassa), Odessa, Riga, St. Petersburg, Taganrog; Şili’de
Coquimbo ve Falparaise; Saksonya Krallığı’nda Dresden, Leipzig; Sandviç
Adaları’nda Tahiti ve Woahoo; Sardunya’da Cagliari, Genes, Nis, Spezia;
Teksas’da Brazoria, Galveston, Goliad; Toskana Livourne; Türkiye (Osmanlı Devleti)’de Beyrut, Bursa, Fas, Halep, İskenderiye, İstanbul, İzmir, Kandiye, Kıbrıs, İstanköy, Şam, Tanca, Tripolis, Tunus; Uruguay’da Montevideo; Venezüella’da Angostura, Maracaibo, Puerto-Cabello; Yunanistan Atina’da temsilcilikleri vardır.53. Bu listeden anlaşılacağı gibi 1840’da Birleşik
Devletler büyük bir ekonomik güç olarak sivrilmektedir. Yine Birleşik Devletler İngiltere’nin dünya denizlerine hakim olduğu bir dönemde, dünya deniz hakimiyetine giden yolda sessizce ilerlemektedir. Listede görüleceği gibi
bütün kadim başkentlerde temsil edilen Birleşik Devletler, aynı zamanda
aşağı yukarı ticarete sahne olan her limanda vardır.
1841 senesine ait idarî taksimat ve nüfusa ait bilgiler tablo 2’deki gibidir. İlâve olarak idarî taksimat tablosunun altına ülkenin 1839’daki gelir
giderleri toplam olarak eklenmiştir. 1841’de ülkenin 1839 gelirlerinin
37.217.812 $, giderlerinin ise 35.661.427 $ olduğu görülmektedir. Yine aynı
tablonun altında ülkenin askerî gücü hakkında da bilgiler vardır. Bu listeye
göre, Birleşik Devletler 1841 yılında 65 savaş gemisine sahiptir. Bu gemilerin 11’i 74 ilâ 120 toplu hat gemisi, 1’i 51 toplu bir gemi, 14’ü 44 toplu
birinci sınıf fırkateyn, 2.’si 36 toplu ikinci sınıf fırkateyn, 21’i 16 ilâ 20 toplu
korvet, 12’si 4 ilâ 10 toplu iki direkli yelkenli gemi (brigantin), 2’si istimbot,
2’si nakliye gemisinden oluşmaktadır. Kara ordusu ise 12.517’si topçu olmak üzere, milisler dahil 1.450.000 kişiden oluşmaktadır. Askerî gücü diğer
büyük devletlerle kıyaslandığında etkileyici olmasa da 1841’de Birleşik
Devletler bir dünya devleti olmayı başarmıştır. İlgili yılda Washington’da 34
ülkenin temsilcisi mevcuttur54.
1841’de ülke nüfusu 16.906.000 olarak güncellenmiştir. Dikkati çeken
artış yerli nüfusa ilişkindir. 1839’da 150.000 kişi olarak verilen Kızılderili
nüfus 1841’de 400.000’dir55. Bu günceleme sonrasında da yerli nüfusun
Birleşik Devletler içindeki oranı ciddi bir yekûn değildir. Yerlilerin genel
nüfusa oranı % 2,36 oranındadır.

53
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1842 yıllığında genel veriler tablo 2’deki gibidir. Fakat tablonun altına
güncel veriler de eklenmiştir. Ülkenin 1842 toplam nüfusu 17.100.572 kişi
olarak güncellenmiştir. Bu nüfusun 2.369.533’ü kölelerden oluşmaktadır 56.
Kölelerin toplam nüfus içindeki oaranı % 13,85’tir. 1839’a göre artış %
0,63’tür.
1843’de Birleşik Devletler’e duyulan ilgiye paralel olarak ülkeye ait
daha fazla bilgi yer alır. Daha önce verilen bilgilere ilaveten nüfusa dair daha
ayrıntılı bir tablo ve bütçe verileri söz konusudur. Bu tablolar Birleşik Devletler’in 1840 yılı resmî verilerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tablo 3: 1840’da Birleşik Devletler57
Bölge

Yüzölçümü
mil2

Özgür Beyaz Tenli
İnsanlar
Erkek

Kadın

Özgür
Renkli
Tenli
İnsanlar
Erkek

Ka
dın

Köleler

Erkek

Beyazlar

Ren
kli
Ten
liler

Köleler

Toplam

Kadın

Maine

1.791
,6

252.
989

247.
449

720

635

--

--

500.4
38

1.3
55

--

501.7
93

New
Hamp
shire

431

139.
004

145.
032

248

289

--

1

284.0
36

537

1

284.5
74

Vermont

459

146.
378

144.
840

364

366

--

--

291.2
18

730

--

291.9
48

Massachusets

409,8

360.
679

368.
351

4.6
54

4.0
15

--

--

729.0
30

8.6
69

--

737.6
99

RhodeIsland

61

51.3
62

54.2
25

1.4
13

1.8
25

1

4

105.5
87

3.2
38

5

108.8
30

Connecticut

238,9

148.
300

153.
556

3.8
91

4.2
14

8

9

301.8
56

8.1
05

17

309.9
78

New
York

2.295
,3

1.20
7.35
7

1.17
1.53
3

23.
809

26.
218

-

4

2.378
.890

50.
027

4

2.428
.921

New
Jersey

351,3

177.
055

174.
533

10.
780

10.
264

303

371

351.5
88

21.
044

674

373.3
06

56
57

Almanach de Gotha, 1842, s.245.
Almanach de Gotha, 1843, s.256-258.

32 | Almanach de Gotha Yıllıklarında ABD’nin Yükselişi
Pensyl
vania

2.225

844.
770

831.
345

22.
752

25.
102

35

29

1.676
.115

47.
854

64

1.724
.033

Delaware

103,1

29.2
59

29.3
02

8.6
26

8.2
93

1.37
1

1.23
4

58.56
1

16.
919

2.60
5

78.08
5

Maryland

522,3

158.
636

159.
081

29.
173

32.
847

45.9
59

43.5
36

317.7
17

62.
020

89.4
95

469.2
32

Virginia

3.120
,8

371.
223

369.
745

23.
818

26.
024

228.
661

220.
326

740.9
68

49.
842

448.
987

1.239
.797

Kuzey
Carolina

2.318
,6

240.
047

244.
823

11.
227

11.
505

123.
546

122.
271

484.8
70

22.
732

245.
817

753.4
19

Güney
Carolina

1.484
,8

130.
496

128.
588

3.8
64

4.4
12

158.
678

168.
360

259.0
84

8.2
76

327.
038

594.3
98

Georgia

2.880
,8

210.
534

197.
161

1.3
74

1.3
79

139.
335

141.
609

407.6
95

2.7
53

280.
944

691.3
92

Ohio

1.859
,6

775.
360

726.
762

8.7
40

8.6
02

2

1

1.502
.122

17.
342

3

1.519
.467

Kentucky

1.897
,1

305.
323

284.
930

3.7
61

3.5
56

91.0
04

91.2
54

590.2
53

7.3
17

182.
258

779.8
28

Indiana

1.709
,7

352.
773

325.
925

3.7
31

3.4
34

1

2

678.6
98

7.1
65

3

685.8
66

Illinois

1.307

255.
235

217.
019

1.8
76

1.7
22

168

163

472.2
54

3.5
98

331

476.1
83

Michigan

1.780

113.
395

98.1
65

393

314

--

--

211.5
60

707

--

212.2
67

Missouri

3.044
,6

173.
470

150.
418

883

691

28.7
42

29.4
98

323.8
88

1.5
74

58.2
40

383.7
02

Tennessee

1.882
,8

325.
434

315.
195

2.7
96

2.7
28

91.4
77

91.5
82

640.6
29

5.5
24

183.
059

829.2
12

Louisiana

2.304
,6

89.7
47

68.7
10

11.
526

13.
976

86.5
29

81.9
23

158.4
57

25.
502

168.
452

352.4
11

Alabama

2.478

176.
692

158.
493

1.0
30

1.0
09

127.
360

126.
172

335.1
85

2.0
39

253.
532

590.7
56

Mississippi

2.229
,6

97.2
56

81.8
18

715

651

98.0
03

97.2
08

179.0
74

1.3
66

195.
211

375.6
51

Arkansas

2.843
,3

42.2
11

34.9
63

248

217

10.1
19

9.81
6

77.17
4

465

19.9
35

97.57
4

Colum
lumbia

-

14.8
22

15.8
35

3.4
53

4.9
08

2.05
8

2.63
6

30.65
7

8.3
61

4.69
4

43.71
2
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Yerleşimi
Florida
Bölgesi

2.604
,4

16.4
56

11.4
87

398

419

13.0
38

12.6
79

27.94
3

817

25.7
17

54.47
7

Wisconsin
Bölgesi

-

18.7
57

11.9
92

101

84

4

7

30.74
9

185

11

30.94
5

Iowa
Bölgesi

-

24.2
56

18.6
68

93

79

6

10

42.92
4

172

16

43.11
2

Toplam

44.63
4

7.24
9.27
6

6.93
9.04
2

186
.45
7

199
.77
8

1.24
6.40
8

1.24
0.70
5

14.18
9.218

386
.23
5

2.48
7.11
3

17.06
2.566

Bu yıllıkta dikkati çeken bir başka bilgi daha vardır. Birleşik
Devletler’deki dinî yapı ve özellikle mezhep mensuplarının sayısı ayrı
ayrı verilmiştir. İlave olarak ülkenin malî durumu hakkında da ayrıntılı bilgi mevcuttur 58. 1844’de ise yukarıdaki bilgilerin yanında eyaletlerin gelir gider durumu da kaydedilmiştir 59. 1845 ve 1846’da ise Birleşik Devletler donanması ve donanmanın top sayıları da yer almaya
başlamıştır. Bu durum ülkenin askerî gücünün Avrupa’da merak konusu olduğunun göstergesidir 60. Verilerden Birleşik Devletler’in askerî gücünü her geçen yıl artırdığı anlaşılmaktadır. Mesela 1845’de
1.952 olan top sayısı, 1847’de 2.018’e yükselmiştir 61.1848’de ise artık
Osmanlı Devleti’nin de Birleşik Devletler’de bir temsilciliği söz konusudur. Boston’da açılan temsilcilikte ülkeyi Konsolos Sipsioğlu
Abraham temsil etmektedir 62. 1849 ve 1850’de benzer bilgiler bu kez

58

Almanach de Gotha, 1843, s.259-261.
Almanach de Gotha, 1844, s.273.
60
Almanach de Gotha, 1845, s.290-291; 1846, s.292-293.
61
Almanach de Gotha, 1845, s.291; 1847, s.297.
62
Almanach de Gotha, 1848, s.292. Boston’daki temsilciliğin yanında ilk Osmanlı diplomatı
1850 yılında Birleşik Devletler’e gönderilmiştir. Temsilci Binbaşı Emin Efendi’nin görevi
daimî olmaktan ziyade geçici idi. O özellikle askerî alandaki gelişmeleri yerinde görmek ve
incelemekle görevlendirilmişti. Emin Efendi başta Başkan Millard Fillmore ve Kongre olmak
üzere Birleşik Devletler’de en üst düzeyde kabul edilmişti. Bakınız, Gencer vd., a.g.e., s.3233.
59
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1848’de yayınlanan Birleşik Devletler yıllığı esas alınarak verilmi ştir63.
Sonuç
XIX. yüzyılın başında kendi halinde mütevazi bir ülke olan
Birleşik Devletler, çok değil 50 yıl sonra dünyanın en dikkat çekici
ülkelerinden birine dönüşmüştür. 1805’de ülke dünyadan öylesine
soyutlanmıştır ki ülkenin sadece Berlin’de bir temsilciliği bulunurken,
Washington’da Danimarka, İngiltere, İspanya ve Portekiz olmak üzere
sadece dört ülke diplomatik olarak temsil edilmektedir. Ülkenin 50 yıl
içindeki bu muhteşem yükselişi mutlaka siyaset bilimciler tarafından
ayrıntılı olarak incelenmek zorundadır. Zira bu yükseliş yer altı ve yer
üstü kaynaklarının zenginliğiyle orantılı olarak gerçekleşmiştir denemez. Çünkü aynı tarihte Birleşik Devletler’den çok daha zengin durumda bulunan başka devletler de vardır. Mesela Osmanlı Devleti
yüzyılın başında Fas’tan Romanya’ya çok geniş bir coğrafyaya hükmediyordu. Gelişme sadece maddi kaynaklarla olmuş olsaydı Osmanlı
Devleti’nin bir süper güce dönüşmesi gerekirdi. Tam tersine Osmanlı
Devleti durdurulamaz bir biçimde yıkılışa giderden, Amerika Birleşik
Devletleri Almanach de Gotha yıllıklarında da kolayca izlendiği gibi
50 yılda bir dünya gücüne dönüşmüştür. Kanaatimizce bu gelişmenin
kaynağı bizzat Amerika Birleşik Devletleri’nin Bağımsızlık Bildirgesi’dir. Bildirge ile getirilen prensipler Amerika’da yaşayan halklar için
hem ilham kaynağı olmuş ve kıskançlıkla korunmuştur. Eşitlik, özgürlük, demokrasi, halkı önemseme ve müteşebbislerin önünü açma gibi
ilkelerle ruhu oluşturulmuş olan Bağımsızlık Bildirgesi ülkede yaşayanlar tarafından sahiplenilmiş ve halk vatandaşlık bilinciyle ülkesi
için elinden geleni yapmıştır. Ülke ve ideallerini sahiplenme, cemiyette var olabilmek için çalışmanın sonucunda Birleşik Devletler bir
dünya devine dönüşmüştür.

63

Almanach de Gotha, 1849, s.274-288; 1850, s.258-274.
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Kaynak: Almanac de Gotha Annuaire Généalogique, Diplomatique et Statistique 1839, Justus Perthes, Gotha
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THE MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SERBIA – ON THE
EXAMPLE OF THE ORIENTAL STUDIES
Sırbistan’da Multidisipliner Araştırmalar: Şarkiyat Çalışmaları Örneği
Ema Miljković
Abstract: During the last decade the stress in the Serbian scientific programs has been given
to the multidisciplinary research. However, there is still much more to do in that direction,
especially in the field of humanities. It seems that the multidisciplinary approach has not been
used enough in the humanities in Serbia, although there is a perfect base for it. Philology, if
understood in its wider sense, encompasses language, literature and culture studies. It is
strongly linked with history, sociology, anthropology, history of art, psychology…If we took
as the example the Oriental Studies, this field is ideal for multidisciplinary method. As it is
not possible to research any of the issue within the large frame of the Oriental Studies without
the knowledge of at least one Oriental language (here we do ne mean the studies of the
language itself, but subjects as history, history of art, etc.), a researcher first has to learn it
enough to be able to read the documents (for Ottoman Turkish, for example, modern Turkish
is necessary, but it is also very useful if there is a knowledge of Arabic as well, not to mention
the ideal option with the knowledge of Persian, also). Only after learning the language, the
researcher can go further, into the field of literature, history, culture, etc. New curriculums at
the Faculty of Philology of the Belgrade University are envisaged to teach a student not only a
certain language, but also a literature on that language and its culture. That is the bona fide
example of the real multidisciplinary approach.
Keywords: Humanities, Multidisciplinary research, Serbia, Oriental Studies, Language,
Culture, Literature

According to the Standford University academicians, „The humanities
can be described as the study of how people process and document the
human experience. Since humans have been able, we have used philosophy,
literature, religion, art, music, history and language to understand and record
our world. These modes of expression have become some of the subjects that
traditionally fall under the humanities umbrella. Knowledge of these records
of human experience gives us the opportunity to feel a sense of connection to
those who have come before us, as well as to our contemporaries.“1
Studies of the humanities contribute to our knowledge about our world; also,
we learn about the values of different cultures, about what goes into making
a work of art, about how history is made. Their efforts preserve the great
accomplishments of the past, help us understand the world we live in, and
give us tools to imagine the future. 2
The 21st century, together with progressive technological development
and changes in the social relation has also brought the pressure and question


(Prof. Dr.) Belgrade University, Faculty of Philology, Department of Oriental Studies,
Serbia.
1
http://shc.stanford.edu/what-are-the-humanities
2
Ibid.
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of future of the humanities as scientific discipline. To prove the immense
importance of the question, Carlton University in Ottawa has organized the
conference with the title „Future of the PhD in Humanities“. 3
As professor Paul Keen, English professor and Associate Dean at
Faculty of Graduate and Postdoctoral Affairs, Carlton University: „For those
of us working in the humanities it is, as Charles Dickens once said, the best
of times and the worst of times. The digital revolution has unleashed a range
of cultural changes that are in many ways far more radical than the ones
generated by the invention of the printing press over five hundred years ago,
and they have made their presence felt far more swiftly. The advent of new
technologies and the new forms of textual community they enable have, in
turn, cast earlier technologies of writing in a new light by helping to expose
many of the assumptions that had, until the last couple of decades, been so
thoroughly naturalized that they resisted analysis.“4
As for the state of art in Serbia, although multidisciplinary approach
has been advocated it is much more present in the area of technical sciences,
informatics, medicine, than in the field of humanities. At the first sight, it
could seem logical: there is much more possibilities for such methodological
approach in those fields than in the humanities. But, at the other hand,
humanities also offer huge possibilities for multidisciplinary studies, of the
research goals are well defined. Since being the scholar in the field of
Oriental Studies, this paper has the aim to show the practical use of
multidisciplinary studies in the humanities, i.e. Oriental Studies.
Oriental Studies in its widest sense encompass all fields that have their
origin, in the sense of civilization determination, in the Orient5, meaning not
only Oriental languages or literatures, but also history of civilization, history
of art, sociology, political studies, philosophy, economy, religion,
archeology, and history of culture. Hereby we will mention a definition by a
Russian orientalist Braginski6, who defined the Oriental Studies as „the
research area originated in Europe, which studies complexity of history,
economy, languages, literature, arts, philosophy, material remains and
spiritual cultures of the East, meaning the Asian and partly African (mainly
North African) nations and countries.7 By the definition itself, it could be
seen that this is a waste field for the multidisciplinary research.
3

https://carleton.ca/phdhums/
http://carleton.ca/fass/2016/rethinking-the-phd-humanities/
5
The term Orient is derived from the Old French and Latin, with a meaning countries east of
the Mediterranean. See: http://www.dictionary.com/browse/orient
6
For more details on Braginski, see: http://www.centrasia.ru/person2.php?&st=1094735884
7
И. С. Брагинский, Основные веки развития востоковедной науки / Проблеми
востоковедения, [The basic issues of the development of the Oriental Studies/ Problems in
the Oriental Studies], Москва, 1974, 42-47.
4

Ema Miljković | 39
The first university chair of the Oriental studies in the South-Eastern
Europe had been founded in Belgrade in 1926 and its founder was famous
Yugoslav expert in Oriental Studies, Professor Fehim Barjaktarević. 8 As the
already well known and respectable scientist in the European circles, F.
Barjaktarević had come to Belgrade in 1925, after the invitation of Bogdan
Popović. At the Faculty of Philosophy, within the Chair of World Literature,
he started to teach two subjects – Persian Literature and Turkish Language.
As soon as the next academic year he established the independent Seminar
for the Oriental Philology (officially confirmed on 15 th July 1926), where he
spent his full working period and taught several subjects, from the field of
Arabic, Turkish and Iranian studies. He had published around 350 scientific
works – books, monographs, studies, essays and reviews from the above
mention field of studies, including the Islam studies in general. 9
When establishing the Seminar, professor Barjaktarević had chosen
the classical model for the Oriental studies largely accepted in Europe at the
time – Oriental Philology within the scope of the Islamic Studies. Those
principles had influenced him as a scientist as well. This conception was
structured with civilizational and cultural values encompassed learning of
languages, literature and cultures of the nations of the Islamic civilizational
circle, primarily Arabs, Persians and Turks, which had contributed the most
to the creation of the Islamic civilization. 10
Nowadays, ninety years later (this important jubilee has been
celebrated in Faculty of Philology, Belgrade University by organizing the
Scientific Conference: „The Oriental Studies: Yesterday, Today,
Tomorrow“, held on 8th and 9th December 2016), the program of the
Department of the Oriental Studies at the Faculty of Philology, Belgrade
University, has undergone many changes in order to follow the
contemporary trends in philology and its teaching on the university level.
8

Fehim Barjaktarević (Sarajevo, 1889 – Belgrade, 1970) had graduated in the Department of
Oriental languages – Arabic, Persian and Turkish, with the Slav Philology at the Faculty of
Philosophy in Wien, where he had finished also his Ph.D. Thesis dedicated to the pre -Islamic
poet Abu Kabir al-Hudali with the famous professor R. Geyer as his supervisor, had been
defended at the same University. The Thesis present critical edition of the most famous song
of this poet – „La Lāmiyya d’Abū Kabīr al-Hudalî“, and it was published in the respectful
journal called Journal asiatuque (Paris, 1923, CCIII, 59-115). The next year (1919) he spent
doing his specialization studies in London (University College), and from 1922-1924, he was
in Algeria (Faculté des Letters), with the outstanding expert for the Iranian Studies A. Masé,
who created Barjaktarević`s interest for the Persian Literature, which has had the central role
in his scientific and educational activities. He was elected associated professor in 1919, and
got his tenure in 1939.
9
For more details, see: A. Mitrović, Naučno delo Fehima Barjaktarevića [Scientific work of
Fehim Barjaktarević], Beograd: Filološki fakultet, 1996.
10
A. Mitrović, E. Miljković, Celebrating the 90th Anniversary of the Department of the
Oriental Studies at the Belgrade University, Human, volume 6, issue 2, 2016, 46-50.
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In that sense, on the basis of insight to the relevant European and
American Chairs for Arabic and Oriental Studies, for the group of Arabic
language, literature and culture, was created the curriculum with large
number of very attractive obligatory and electoral courses, with the duration
of one or two trimesters. Those courses encompass several fields of Oriental
Studies: Linguistic Arabic Studies (Business Arabic, Correspondence,
Language of the Arabic media, Dialects of the Arabic Language, History of
the Arabic Language, Arabic Grammar Schools, Arabic Lexicography,
Arabic Language – Grammar Terminology, Contrastive Analyses of the
Arabic and Serbian Language, Comparative Grammar of the Semitic
Languages, etc.); Arabic Literature Studies (Classic Arabic Literature,
Modern Arabic Literature, Pre-Islamic Arabic Poetry, Qur`an as the
Literature Work, Verse in the Arabic Poetry, Literature of the „Mahjar“,
Modern Literature of Maghreb, Arabic Drama, Arabic Popular Literature,
Arabic Memoire Prose, Arabic Poetic, Literature and Politics in the Islamic
World, etc.); Islamic Studies (Bases of the Islamic Civilization, Bases of the
Islamic Law, Islam and Christianity, Islamic Fundamentalism, Non-Arabic
Islam, Muslim Spain, Islamic Philosophy, Islamic Mysticism, Islamic Art,
Calligraphy, Islamic Architecture, etc.), Studies of the Modern Arabic World
(Middle East Geography, Economics of the Middle East, European
Colonialism and Arabic World,). 11
With the curriculum composed as such, the graduate M.A. student of
Arabic language and literature can be easily engaged in the various field of
research regarding the Islamic, i.e. Oriental culture and civilization.
Thus, it would be of great benefit for the Serbian national sciences,
such as history, literature, etnology, even antropology, musicology, etc., to
have similar curriculum for the Ottoman studies, since the Ottoman period of
our history had been and still is the least researched period of our past.
Hopefully, with the development of notion of importnace of the Ottoman
studies, some new generations would be able to fulfill that task. Also, the
Ottoman Studies in all Balkan countries, not only in Serbia, has to be an
example of the multidisciplinary approach, since the history of the Balkan
nations for several centuries was linked to the Ottoman, i.e. Oriental realm.
Thus, to understand history, social relations, political relation, art, literature
of the Balkan nations it has to be linked with the Ottoman studies as well.
The historical researc could be used as a certainly important example in
favour of such a methodological approach.
Most of the historians in Serbia understand the Ottoman studies only
as the auxiliary discipline, where the task of the Ottoman studies should only
be translation of the relevant historical sources written in the Ottoman
11

Ibid.
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language. It seems that the opinion expressed by the late academician
Georgij Ostrogorski, one of the most influential not only Yugoslav but
European experts for the Byzantine Studies 12, that the Ottoman Studies in
Serbia should be treated on the same way as the Byzantine Studies, i.e. as the
independent discipline within the historiography, did not have any influence
at all. The efforts of the late academician Radovan Samardžić, who
dedicated the important part of his scientific opus to the history of the
Ottoman Empire and who was founder of the Board for the Oriental Studies
at the Serbian Academy of Sciences and Arts, had also been left without
important and long lasting results. The Board of the Oriental Studies at the
SASA had not continue its activities after professor Samardžić died in
1994. 13
After the Second World War, the primary center for Oriental, and
Ottoman studies as well, in former Socialist Federal Republic of Yugoslavia,
was Sarajevo. In Bosnia and Herzegovina the Ottoman studies had the status
of the national disciplines and the curriculums of the Department of History
of the Faculty of Philosophy in Sarajevo encompassed the subjects, such as
History of the South-Slav nations under the Ottoman Rule, History of Bosnia
under the Ottoman Rule, as well as History of the Ottoman Empire. 14
The History of the Ottoman Empire, as well as the national history of
the Serbs in the Ottoman Empire in the faculties in Serbia had not been
taught separately, as different subjects, but within the subject called the
History of the Yugoslav nations in the new century and General history of
the new century.
Special attention in that regard should be paid to the syllabuses taught
by the above-mentioned academician R. Samardžić, professor of the world
history at the Faculty of Philosophy, Belgrade University, who, as it was
previously mentioned, paid great attention to the history of the Ottoman
Empire and according to the methodlological approach introduced by his
mentor F. Braudel, he studied the region of the Mediterranean as a whole,
together with its Ottoman component. However, prof. Samardzic was not an
expert in the Ottoman language, thus he could not read the historical sources
by himself, or his own free choice which made an obstacle to his research,
especially regarding the choice of the researched subjects
12

For more details on G. Ostrogorski, see: Enciklopedija srpske istoriografije [Encyclopedia
of Serbian Historiography], Beograd: Knowledge (1997).
13
D. Tanasković, Zašto u Srbiji nema tradicije naučne islamologije? [Why there is no
tradition of the scientific islamology in Serbia?], Islamobalkanika 1 (2010), 9-17. E.
Miljković, The Ottoman Studies within the Scope of the History Studies at the Serbian
Universities, Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşimlar, ed. Dr Abidin Temizer,
Istanbul 2014, 393-413.
14
See: http://www.ff.unsa.ba/dokumenti/ispitni_rokovi/juni_sept/historija.pdf
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Thanks to his efforts, the Faculty of Philosophy of the Belgrade
University introduced as a part of the subject General history of the new age
the special course dedicated to the general history of the Ottoman Empire;
history of the Serbs in the Ottoman Empire, at this faculty, has been taught
within the subject The History of the Serbs in the New Century. 15 The
similar situation is at the Faculties of Philosophy, Department of History of
Novi Sad16, Niš and Kosovska Mitrovica University. 17
The departments of history at two faculties of philosophy in Republic
of Srpska do not include the special courses dedicated to the history of the
Ottoman Empire. This subject has been and still is taught within the course
regarding Serbian and Balkan History from 15 th to 19th century. 18
The main problem presents the lack of the experts in the Ottoman
studies. There dilemma upon the way on which such experts should be
trained still exists. There is no any interdisciplinary curriculum which would
offer to the attending students opportunity to study simultaneously both
Oriental languages and history.
However, some other classic languages, such as Ancient Slavic, Latin
or Ancient Greek are taught within the history curriculums. Also, there
persists a question which way is more efficient: should graduated historian
start to learn Ottoman language (which means in fact, to start first with the
modern Turkish, and it is also preferable to have some knowledge of the
Arabic language) or should the graduated student of the Turkish language
start to apprehend the historical knowledge and method. There is no proper
answer yet and probably there will not be one in the near future.
The additional problem presents a fact that there is no special course
of the Ottoman language for the historians; it means that if someone decides
to pursue career in the field of the Ottoman studies, he has to learn it along
with the students of Turkish language and literature, which is often very long
and very hard was, not easy to follow
It is our strong wish to develop the special curriculum dedicated to the
Ottoman studies at one of the Faculties of Philosophy in Republic of Srbia;
the first step would be the above mentioned special course in the Ottoman
language (as well as paleography) for the historians; in addition to some
optional courses related to the History of the Islamic civilization and History
of the Ottoman Empire that would be the first step in the education of the

15
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expert of the Ottoman studies, and a real example of multidisciplinary
approach.
The late professors and academicians Branislav Đurđev and Milan
Vasić are the best example of the experts for the Ottoman Studies, who
during their educational process and professional carrier had obtained, at the
same time, both philological and historiographical education.
Branislav Đurđev had started his Studies of the Oriental Philology at
the Belgrade University in 1928. In 1937 by the Turkish government gave
him a grant for studies in Turkey. While in Istanbul, he studied the Oriental
Philology and at the same time started with his research in the Prime
Ministry Ottoman Archive. His academic carrier started in 1950 at the newly
established Faculty of Philosophy in Sarajevo, where he taught The History
of the Yugoslav Nations under the Ottoman Rule, as well as The
Introduction to the Historical Science. He published more than one hundred
book, articles and studies dedicated to the history of the Ottoman Empire and
contributed a great deal to the development of the Yugoslav
historiography. 19
Milan Vasić had completed his studies of the Turkish language in
Sarajevo in 1954 at the Faculty of Philosophy. Three year later, in 1957, he
was elected assistant at the same faculty. In 1963, still at the Faculty of
Philosophy in Sarajevo he defended his doctoral thesis under the title The
martolos units in the Yugoslav lands under the Turkish domination. He
taught The History of the Yugoslav Nations – period of the Turkish rule and
History of the Ottoman Empire. He finished his professional carrier at the
Faculty of Philosophy in Banja Luka where he taught The Serbian and
Balkan History 15th-18th century. He made his research both in Turkish
archives and libraries as well as in the archives all round Europe. His
abundant and important work has been published, postmortem, within the
Collection of the Selected Works by Milan Vasić. 20
Although it is not possible (due to the lack of funding, as well as the
lack of adequate experts) at this particular moment, there is sincere hope
that the years to come will bring the possibility of establishment of the
Institute of Oriental Studies either in Belgrade or in some other university
center in Serbia, where the oriental heritage in Serbia would have been
researched from the historiographical, philological, culturological point of
19

For more details, see: V. Mušeta Aščerić, Biografija akademika Branislava Đurđeva
[Biography of academician Branislav Đurđev], Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva,
(Sarajevo: Akademija Nauka i Umjetnosti, 2010), p. 217-221.
20
For more details, see: R. Mihaljčić, Izabrana dela Milana Vasića [Selected works of Milan
Vasić], Islamizacija na Balkanskom poluostrvu (Istočno Sarajevo: Akademija Nauka
Republike Srpske, 2005), 7-10.
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view, on the strict scientific bases and with the primary aim of the objective
valorization of this heritage. Cultural diversities present the treasure of one
nation and they should not easily be forgone and rejected, especially if the
reason for rejection lays in the prejudices and nonscientific judgments. The
history of the Serbian nation, as well as the other Balkan nations had
developed for a couple of centuries on the historical theater of the Ottoman
Empire which had created a special syncretic cultural model and civilization,
present even today, and which has been defined as the oriental cultural
heritage. Its proper evaluation would contribute to the better understanding
of our past, present and future.
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MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI-SIRP İLİŞKİLERİ
Constitutional Perıod Ottoman-Serbia Relations
Bilgin Çelik
Özet: 1908 Meşrutiyet’i öncesinde Sultan II. Abdülhamit’in Bulgaristan’ın silahlanma arzusundan duyduğu endişeler sonucu başlattığı diplomasi atağı Balkan ülkelerinde ilgi görmüş ve
başta Sırbistan olmak üzere, Romanya ve Yunanistan siyasi çevrelerinde işbirliği yapma
yolunda belli bir aşamaya gelinmiştir. Ancak tam da bu dönemde gerçekleşen Reval görüşmeleri ve bu görüşmelerin de tetiklediği Jön Türk ihtilalinin ortaya çıkışı nedeni ile beklenen
işbirliği nihai bir anlaşmaya dönüşememişti. Temmuz 1908 ile başlayan Meşrutiyet sürecinde
ise Osmanlı-Sırbistan ilişkileri inişli çıkışlı bir seyir izlemiş, 1908 Ekim’inde ortaya çıkan
Bosna Krizi sırasında yeniden ittifak görüşmelerine başlanıp belli bir yakınlaşma gerçekleşirken 1911 yılındaki Trablusgarp Savaşı sonucunda Rusya’nın da öncülüğünde Bulgaristan ile
ittifak görüşmelerine başlanmış ve Mart 1912’de gerçekleşen bu ittifak, Yunanistan ve Karadağın katılımı sonucu Osmanlı karşıtı bir Balkan ittifakına dönüşmüştür. Bildirinin amacı
1908-1912 döneminde Osmanlı-Sırbistan ilişkilerinin gelişim sürecini ve bu ilişkilerdeki
temel sorunları, kırılma noktaları ile birlikte ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Meşrutiyet, Diplomasi

Abstract: Before the Second Constitutional Era, Sultan Abdülhamit II’s worries on Bulgaria’s desire for armament has started diplomatic negotiation among Balkan countries and in
the first instance political circles of Serbia and then Romania and Greece have come to a
certain stage of collaboration. However due to the Reval negotiations that took place in this
period and triggered emergence of Young Turk Revolution to a certain degree, collaboration
could not be turned into a final agreement. After 1908, during the Second Constitutional Era
Ottoman-Serbian relation was undulated. With the Bosnian Crisis that broke out in October
1908 the alliance negotiations started and to a certain extent of rapprochement took place.
However, as a result of Tripoli War in 1911, Russia started negotiating with Bulgaria and
Serbia and in March 1912 negotiations result in BulgariaSerbia Alliance. After the participation of Greece and Montenegro, the alliance became an anti-Ottoman alliance. The purpose of
this paper is to present the evolution of the Ottoman-Serbian relation in 1908-1912 period and
its major issues together with breaking points.
Keywords: Constitutional, Diplomacy

Giriş
Osmanlı-Sırp ilişkilerinin tarihi her ne kadar Ortaçağ döneminde başlamış olsa da bildirimizin konusu kapsamında 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde iki
ülke arasındaki ilişkilerin gelişim süreci değerlendirilecektir. 1878 Berlin
Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlık kazanan
Sırbistan’ın Osmanlı ile ilişkileri üzerine Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar oldukça sınırlıdır. 1
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19. yüzyılın ilk yarısında gelişmeye başlayan Sırp milliyetçiliği2,
M.Hroch’a göre, tipolojik açıdan “ayaklanma tipi” (3. Tip) bir milliyetçiliktir. 3 Bu milliyetçilik tipini kısaca açıklayacak olursak, “…milli hareket daha
eski rejim altındayken, yani henüz sivil bir toplum ya da anayasal düzen
oluşmadan kitlesel nitelik kazanmıştır. Silahlı ayaklanmalara yol açan bu
model yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan’da görülmüştür.”4
1878 Berlin Antlaşması ile kurulan Balkan Ulus-devletlerinden biri de
Sırbistan’dı. 5 Bu yeni ulus-devlet, doğal yayılma alanı olarak gördüğü Bosna-Hersek’in Habsburg Monarşisi tarafından işgal edilmesinden büyük rahatsızlık duymuş ancak gücünün yetersizliği ve Rus desteğinden mahrum
kalması nedeni ile bu işgali kabullenmek durumunda kalmıştır. Ancak bu
gelişme gelecekteki I.Dünya Savaşı’nın çıkışına yol açacak sorunlar yumağının bir başlangıcı olmuştur. Bu açıdan Berlin Antlaşması Makedonya Sorunu’nun çıkışı ile Balkan Savaşları’na, Bosna Sorunu ile de I.Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan bir antlaşma olma özelliğine sahiptir.
Bildirimizin konusunun kapsamı Meşrutiyet dönemine ilişkin olduğu
için 1908 öncesi Osmanlı-Sırp ilişkilerine kısaca değinecek olursak, II. Abdülhamit’in özellikle özerk Bulgaristan’dan çekinmesi ve Sırp-Bulgar rekabetinden dolayı Sırbistan ile ilişkilerini mümkün olduğunca iyi tutarak bir
anlamda Balkanlarda kendince bir denge kurmaya çalıştığı ileri sürülebilir.
Bu denge bağlamında Karadağ’ı da Sırbistan ile birlikte yanında tutmak
istediği anlaşılmaktadır.
1. Osmanlı-Sırp İlişkileri
1908 öncesinde Bulgaristan’ın hızlı bir silahlanma sürecine girdiğinin
anlaşılması üzerine Paris Büyükelçisi Salih Münir Paşa’yı Balkan başkentlerine göndererek “Balkan İttifakı” konusunda nabız yoklayan II. Abdülhamit’in bu hamlesi Belgrad’da olumlu bir karşılık görmüştür. 6 İki ülke arasında bir mukavele imzalanması aşamasına gelinmiş ve 10 Mart 1907’de 12
maddelik bir taslak metin oluşturulmuştur. 7 Bu metinde Bulgaristan’a karşı
işbirliği ve Bosna-Hersek konusunda herhangi bir gelişme olması halinde
Avusturya’ya karşı birlikte hareket etme kararı gibi önemli konuları içer2

Selim Aslantaş, Osmanlıda Sırp İsyanları, Kitap Yayınevi, 2007
Miroslav Hroch, Avrupa’da Milli Uyanış, Toplumsal Koşulların ve Toplulukların Karşılaştırmalı Analizi, İletişim Yayınları 2011
4
Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları, Eleştirel Bir Bakış, Doğu Batı Yayınları, Ankara
2016, s.196
5
Kemal Karpat, Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, İmge Kitabevi, Ankara 2004
6
Salih Münir Çorlu, Geçmiş Zamanlar, Sultan II. Abdülhamit’in Paris Sefir-i Kebirinin Diplomasi Yazıları ve Hatıraları, Haz. İsmail Dervişoğlu, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2013
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mektedir. Ayrıca Tuna-Adriyatik demiryolu hattının yapılması ve ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Balkanlarda Bulgaristan ve
Avusturya-Macaristan’a karşı Sırbistan ile işbirliği yapma konusunda her iki
devletin de istekli olduğu görülmektedir. Ancak 1908 Temmuz’unda ortaya
çıkan Jön Türk İhtilali ile bu ittifak girişimleri sonuçsuz kalmış ve Salih
Münir Paşa’nın diplomatik misyonu sona ermiştir.
Kamil Paşa Hükümeti’nin (Ağustos 1908-Şubat 1909)8 Parlamento
seçimleri hazırlıkları içinde olduğu bir dönemde, 1908 Ekim ayı başında
Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhakı ve Bulgaristan’ın bağımsızlık kararı Balkanlar ve Avrupa için bir savaş tehlikesi ortaya çıkarmıştı. Osmanlı Hükümeti bu iki kararın Berlin Antlaşmasına aykırı olduğunu ileri
sürerek tepki göstermiş ve başlangıçta İngiltere de bunu destekler bir tutum
sergilemiştir. 9 Özellikle Karadağ ile Sırbistan Bosna-Hersek’in ilhakı karara
karşı çıkmışlar ve savaş hazırlıklarına girişmişlerdir. Bulgaristan’ın bağımsızlığı konusunda ise İngiltere ile birlikte, Fransa, İtalya, Almanya ve Rusya
Osmanlı Devleti’nin yanında yer almış ve Bulgaristan’ı tanımayacaklarını
açıklamışlardır. 10
Bu sırada henüz Meclis-i Mebusan henüz açılmamış olduğu için bu tür
sorunları konuşmak üzere Kamil Paşa hükümet üyelerini konağına davet
ederek toplamış ve gelişmeleri değerlendirmiştir. Bu toplantılara son gelişmeler hakkında elçiliklerden gönderilen cevaplar okunmuş ve Avrupa siyasi
ricalinin nabzı ölçülmüştür. Elçiliklerden gelen yazıların içinde en dikkat
çekici olanının Petersbug Sefaretinden gönderilen yazı olduğunun altını çizen A.Fuat Türkgeldi, o sırada Rusya Hariciye Müsteşarı olan Çarikof’un,
Osmanlı Hükümetinin Rus savaş gemilerine boğazları açması halinde Rusya’nın uluslararası diplomaside kendilerine destek vaad ettiğini belirtmektedir. 11
Babıali daha Avusturya ve Bulgaristan resmen kararlarını ilan etmeden önce 2 Ekim tarihinde Sırbistan, Yunanistan ve Romanya’ya ittifak teklif etmiştir. 12 Adı geçen ülkelerdeki temsilcileri aracılığıyla yapılan bu teklife, Sırbistan olumlu yanıt vermiş, Yunanistan kesin bir cevap vermekten
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kaçınmış, Balkanlarda Avusturya-Macaristan’ın müttefiki olarak hareket
eden Romanya ise açık şekilde bu öneriyi reddetmiştir. 13
Sadrazam Kamil Paşa’nın bu ittifak önerisinin bir kısa diğeri de uzun
vadeli olmak üzere iki amacı olduğunu belirten Ünal, o sırada Nafia nazırı
olan Gabriel Noradonghian’a Kamil Paşa’nın yazmış olduğu özel bir mektubuna yer vermektedir. Mektupta; “Bulgaristan’la Osmanlı arasında Sofya’nın Makedonya politikası yüzünden bir savaşın çıkması kısa veya uzun
vadede kaçınılmazdır. Dolayısıyla, böyle bir ittifak sadece bu kriz sırasında
Bulgaristan’ın ani bir ‘baskın’ hareketiyle Makedonya’yı işgal etmesini önlemekle kalmamalı; aynı zamanda, üç yıllık bir dönem için imparatorluğun
Bulgaristan’a karşı güvenliğini de sağlamalıydı. Üç yıllık böyle bir dönem
içinde İmparatorluk güçlenmeli ve Bulgaristan’a karşı tek başına bir ‘saldırı’ (taarruzi) savaşı yapabilecek hale gelmeliydi. Böyle bir saldırı savaşında
gaye ise, Bulgaristan’ın 1885’te ilhak ettiği Doğu Rumeli’yi geri almak olmalıdır. Hatta, bu gayeden hareketle, Sırbistan, Yunanistan ve mümkünse
Romanya ile yapılacak ittifakların hem ‘tedafüi’ hem de ‘taarruzi’ veçheleri
bulunmalıydı.”14 Bu belge oldukça önemlidir, çünkü Osmanlı Sadrazamı
Balkanların geleceği ile ilgili bir öngörüde bulunmakta ve devletin izlemesi
gereken politikasını ortaya koymaktadır. Bu girişimin dikkat çekici yönü, II.
Abdülhamit’in 1906-1908 yılları arasındaki ittifak girişimini meşrutiyetin
ilanından sonra Kamil Paşa’nın yeniden aktifleştirme eğilimi içinde olmasıdır.
Aslında krizin başlangıcında İstanbul ile Belgrad arasında bir ittifak
yapmak için ortam çok elverişlidir. Kamil Paşa’nın 2 Ekim’deki nabız yoklamasına Sırplar hemen prensip olarak “olumlu” bir cevap vermişler; bu
arada, Belgrad’da Hükümetin el altından örgütlediği halk yürüyüşleri sırasında defalarca Osmanlı temsilciliği önünde toplanan kalabalıklar Türkleri
destekleyici gösteriler yapmışlardı. Bütün bunların nedeni, Sırbistan ve hatta
Karadağ’ın, Avusturya-Macaristan tarafından ilhak edilen Bosna-Hersek’te
gözleri olmasıydı. Viyana’nın ilhak kararı Sırpların emellerine bir manada
set çekmişti; zira, bu eyaletler Osmanlı gibi hızla çökmeye giden bir imparatorluğun elinden daha güçlü bir diğerinin eline geçiyordu. Zaten, Belgrad ve
Viyana arasındaki siyasi ilişkiler 1906 yılından itibaren şiddetle kötüleşmeye
başlamıştı. Sonuçta, İstanbul-Belgrad münasebetleri o derece “olumlu” bir
hale gelmişti ki, Sırbistan ile Karadağ arasında 24 Ekim 1908’de bir ittifak
anlaşması imzalanırken, bu vesileyle Sırp Kralı bir yemek vermiş ve buna
yabancı diplomatlardan sadece Osmanlı temsilcisi Azarian Efendi davet
edilmişti. Bu gelişmelerden sonra Kasım ayı başında Sırp Hükümeti Novakovic adlı üst düzey yetkilisini İstanbul’a ittifak görüşmeleri yapmak üzere
13
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14

Bilgin Çelik | 51

göndermiş, Novakoviç’in gelişinden hemen sonra bu kez de Karadağ hükümeti bir üst düzey generali olan Vukoviç’i aynı gerekçeyle İstanbulla yollamıştır. 15
Yine Ünal’ın verdiği bilgilere göre, ilk görüşmeler Kamil Paşa’nın
daha önceden hazırlamış olduğu ittifak taslağını Novakoviç’e göstermesiyle
başlamıştır. Buna göre, kendi topraklarını bütün temel saldırılara karşı koruma arzusundan hareket eden Osmanlı İmparatorluğu ve Sırbistan “özel bir
savunma anlaşması” yapmaya karar vermişlerdir. Böyle bir anlaşma uyarınca, Avusturya –Macaristan’ın Sırbistan’a saldırma tehdidi tam olarak ortaya
çıktığı takdirde, vaziyetin savaşa dönüşmesini engellemek için Osmanlı İmparatorluğunun hem büyük devletler hem de hasseten Viyana hükümeti nezdindeki “nüfuzunu kullanarak”16 bu gidişata mani olması beklenir. Eğer Osmanlı hükümetinin bütün diplomatik girişimleri sonuçsuz kalır ve bir büyük
devlet (yani Rusya) Sırbistan safında aktif çatışmaya girecek olursa, o takdirde, Osmanlı İmparatorluğu da Rusya ve Sırbistan’la birlikte (dolayısıyla
Üçlü İtilaf’ın saflarında) Avusturya-Macaristan’a karşı savaşa girişecektir.
Fakat her halükarda Sırbistan, Osmanlı Hükümetiyle görüşmeden ve onun
onayını almadan savaşa girmeyecektir. Taslak Bulgaristan konusunda büyük
ölçüde Osmanlı’nın görüşlerine yer veriyordu. Bulgaristan tarafından taraflardan birine bir saldırısı gelmesi halinde her iki ülkenin seferberlik ilan
ederek sınıra “yeterli” sayıda asker yığması ve operasyonların her iki ordunun kendi komutanları tarafından yapılmasını ön görüyordu. Tarafların herhangi biri savaşı tahrik etmeyecek, diğerinin onayını almadan savaşa girmeyecek ve savaş sürecince ve onu takip edecek barış görüşmelerinde diğer
tarafla tam bir uyum içinde hareket edecektir. Ayrıca bu anlaşma gizli tutulacak ve üçüncü bir hükümete her ne sebeple olursa olsun bilgi verilmeyecektir. Daha çok Bulgaristan’ı hedef alan ve Osmanlı lehine görülen bu taslağa Sırpların bazı itirazlarda bulunmaları doğaldı. Novakoviç, tarafların
Bosna-Hersek’in ilhakına olabildiğince önem verilmesini, bu sorunun Sırbistan ile Osmanlı’yı tatmin edecek bir çözüme ulaşması için hiçbir gayretten
kaçınılmamasını, ayrıca bu tür bir sonuca ulaşılamaması halinde Sırbistan ile
Karadağ’ı birbirine bağlayacak bir arazi parçasının Bosna eyaletlerinden
ayrılarak bu ülkelere verilmesini, aksi takdirde ilhak kararının her iki ülke
tarafında da tanınmayacağını içeren bir değişiklik paketini Kamil Paşa’ya
sunmuştur.
Babıali bu teklifi değerlendirmiş ve Avusturya-Macaristan’ın BosnaHersek İlhakını hiçbir zaman tanımayacağını belirtmiş, ayrıca Belgrad’ın
15
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önerilerini kabule karşılık bazı tavizler istemiştir. Bulgaristan’a karşı yapılacak ortak saldırıda elde edilecek toprakların doğu kısmının Osmanlı’ya batı
kısmının Sırbistan’a verilmesi, savaş tazminatının paylaşılması vb. istekler
gündeme getirilmiştir. Ünal’a göre Osmanlı yönetiminin amacı görüşmeleri
sonlandırmaktır ve Sırp tarafına kabul etmeleri mümkün olmayan yükler
vererek Sırpları ittifak görüşmelerinden vazgeçirmektir. “Zira, görüşmelerin
bu noktaya geldiği Kasım ayı sonlarında Osmanlı Hükümetinin diplomatik
gücü olabildiğince artmıştı. Bulgaristan ile silahlı çatışma ihtimali ortadan
kalkmış ve sorun ne kadar tazminat alınacağı” 17 konusuna odaklanmıştı.
İngiltere’nin başını çektiği büyük Güçlerin ilhak ve bağımsızlık kararları
sonrasında Osmanlı Devleti’nden yana tavır almaları ve iki devletin Osmanlı’ya “tazminat” vermesi gerektiği konusundaki tavırları, ilhak sonrasında
Sırp ve Karadağlılara herhangi bir tazminat verilmeyeceği yönündeki genel
eğilim Osmanlı diplomasisinin elini güçlendirmişti.
Aslında, Bulgaristan’la ani bir savaş ihtimalinin Ekim ayı sonlarında
ortadan kalktığı göz önüne alınacak olursa Osmanlı İmparatorluğu ile Sırbistan-Karadağ grubu arasında Sofya’ya karşı bir ittifak yapmasının gerekliliği
en azından kısa vadede tartışılır hale gelmişti. Ünal’a göre, Kamil Paşa’nın
ittifak görüşmeleri yapmak suretiyle bu devletleri kontrol altında tutmayı
planlamış ve bu küçük devletlerin Bosna-Hersek’in kaybedilmesinin yarattığı bunalım içerisinde Osmanlı toprağı olan Yenipazar (Novi Bazar) Sancağı’na yönelik bir şeyler yapmalarını önlemek istemişti. Ancak Ünal bu değerlendirmesinden sonra “Osmanlı tarafı görüşmelerle ne Bulgaristan’a ne
de Avusturya-Macaristan’a karşı bir ittifaka ulaşılmayacağının bilincinde
olarak, Sırpları sonuna kadar oyalayıp, bu yolla Viyana ve Sofya üzerinde
diplomatik baskı kurmayı amaçladığını” söyleyerek18 bu görüşmelerin tamamen taktiksel içerikli olduğunu belirtmektedir. Bu durumda yukarıda
Kamil Paşa’nın G. Noradonghian’a gönderdiğini açıkladığı mektuptaki Balkan ittifakı ile ilgili stratejik planını yok saymak durumunda mı kalmış olacağız? Ünal’ın verdiği iki görüş arasında bir çelişki oluşmuş gibi görünmekle beraber yine de Osmanlı diplomasisinin bir Balkan ittifakı oluşturmak
üzere yeniden inisiyatif kullanmış olması önemlidir. Ayrıca Kamil Paşa’nın
İngilizlere yakınlığı dikkate alınacak olursa Avrupa’da ortaya çıkmış olan
Bloklaşmada İngilizlerin yanında yer almak üzere Sırbistan (dolayısıyla
Rusya) ile yakınlaşmak istemesi çok da şaşırtıcı değildir.
Osmanlı’nın Balkan ittifakı konusunda giderek azalan istekliliğine
karşın Sırplar ittifak görüşmelerinde ısrarlıydı. Çünkü bir taraftan Avusturya-Macaristan ile olan ilişkilerinde tansiyon giderek yükseliyor, diğer taraftan Bulgaristan’la da giderek daha kötü bir duruma geliniyordu. Bu nedenle
Osmanlı hükümeti ile yaşanmakta olan tıkanıklığı aşmak için yeni bir öneri
17
18
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getiren Sırp Hükümeti Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Spalaykovic’i Osmanlı
başkentine göndermişti. Sırp tarafı Türkiye’nin “Bosna-Hersek’e ilişkin olarak Sırbistan’ın dileklerini dikkate alacağı” ve iki eyaletteki Sırp halkının
geleceğini garanti altına almayan, Sırp ve Karadağ çıkarlarını gözetmeyen
herhangi bir çözümü kabul etmemesi karşılığında, herhangi bir saldırıda
ortak müdafaa ve tarafların birbirlerine yardım yapmasını öneriyordu. 19 Bu
görüşmeler sırasında Sırbistan’ın Selanik limanını kullanma izni almış olması20 sonrasında çıkacak Balkan Savaşı’nın hemen öncesindeki silah sevkiyatı
konusunda Osmanlı Hükümeti’nin eleştirilmesine yol açacaktır. 21
Bosna krizi Osmanlı ve yurt dışı basınında geniş yer bulmuş ve birçok
makale yayınlanmış, Osmanlı-Sırp yakınlaşmasına yönelik değerlendirmeler
yapılmıştır. Örneğin İkdam gazetesindeki bir yazıda; “Türkiye-Sırbistan
meselesi daha basittir. Bosna meselesinde bu iki kavmin menafii tamamen
ittihad eder. Sırpların hayali açıktır. Bosna-Hersek ve Sırbistanı ve Habsburg idaresinde olan bütün Sırp vilayatını nihayet ilaemr tevhid etmek arzu
ediliyor. Fakat bu arzunun vücuda getirilmesi asırlık bir meseledir. Asırlara
aid bir keyfiyettir. Bu günün ihtiyaç meselesi ayrı istikbalin ihtiyacatı yine
ayrıdır. Bugün Sırp menafi ile Türk menafi arasında tezad iddia edilemez.
Gerek Sırplarca ve gerek Türklerce Bosna-Hersek’in Habsburglara teslim
edilmemesi katiyen lazım olduğundan Türk ve Sırbiye ittifak ve ittihadına
zemin hazırdır.”22 Yine İkdam’da 1 Aralık 1908 tarihli haberde Novoye
Vremya gazetesinden aktarılan bir yazıda Osmanlı ile Rusya, Osmanlı ile
Sırbistan ve Karadağ arasında ittifak yapılması önerilmektedir.
1908 Ekim Krizinden sonra peş peşe gelen olaylar zinciri karşısında
Batılı diplomatik çevrelerde başlattığı girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine
“Babıalinin diplomatik yönden yalnızlığa sürüklenmiş olduğunu” belirten
Ahmad, hükümetin tam bir çıkmaza girdiği izlenimine kapıldığını vurgula-
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maktadır. 23 Büyük Devletlerin kendi çıkarlarının peşinden koştuğunu gören
Babıali durumunu daha fazla riske etmek istememiş ve Avusturya ile 26
Şubat 1909’da, Bulgaristan ile ise 19 Nisan 1909’da anlaşmıştır. 24
Bu antlaşmalar Belgrad’da hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu nedenle Sırbistan politikasında değişime gitmiş, Belgrad ve Sofya arasında temaslar
artmış ve bu temaslarda ana gündem maddesi Makedonya Sorunu olmuştur. 25 Dönemin Bulgar Dışişleri Bakanı General Stefan Paprikov, “Bugün
olmasa da yarın en önemli sorunun Makedonya olacağı açıkça görülecektir.
Ve bu sorun, ne olursa olsun, Balkan ülkelerinin az veya çok katılımı olmadan çözülemez.”26 Sırp-Bulgar yakınlaşması Meclis-i Mebusan’a da yansımış, Ergiri Mebusu Müfid Bey bir takrir ile konuyu gündeme getirmiştir. 27 9
Teşrin-i Sani 1909 (22 Kasım 1909) tarihli takrir ile ilgili dönemin Hariciye
Nazırı Rıfat Paşa 14 Teşrin-i Sani 1909 tarihinde açıklamalar yapmak durumunda kalmıştır. Birçok milletvekili Balkanlar ile ilgili bu takrir hakkında
görüşlerini açıklamışlar ve Hükümet adına Hariciye Nazırı da milletvekillerini bilgilendirmiş, endişeye gerek olmadığını belirtmiştir.
Meclis-i Mebusan’daki tartışmalardan sonra Osmanlı ilgili kurumlarının Sırp-Bulgar yakınlaşmasını takip ettikleri aralarındaki yazışmalardan
anlaşılmaktadır. Dahiliye Nezaretine yazılan bir belgede; “Bulgaristanla
Sırbistan arasında tesis-i mukarenete sarf-ı mesai edilmekte olduğu esasen
malum olup ancak bu hususta tamamen kesb-i katiyet etmekte”28 olduğuna
dair geniş bir bilginin daha önce gönderildiği belirtilmektedir. Aynı belgede
“Danef'in Selanik ve Manastıra uğradıktan sonra buradan geçip Sırbistan
tarikiyle Bulgaristan'a gittiği ve Üsküpte Bulgarlar ve Sırplarla mülakat
ettiği 10 Kanun-u Sani 1325 tarihli telgrafname-i çakaranemde zikr edilmiş
idi. Mumiileyh seyahatini müteakip bu havalideki Bulgarlarla Sırplar arasında husul-ü mukarenet için hissedilen müşkülat haylice tahfif etmiş” şeklinde bilgi verilerek iki unsur arasındaki yakınlaşmaya işaret edilmiştir.
Konu ile ilgili bir başka belgede ise Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa,
Dahiliye Nezaretine gönderdiği bir yazıda “14 Kanun-u Sani 1325 tarihli
tezkerede tebliğ olunduğu üzere Bulgaristan ve Sırbistan hükümetleri arasındaki mukarenat-ı siyasiye hakkında deveran etmekte olan rivayat ve şaiyattan dolayı Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerince icra edilecek tahki-
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kat netayicinin bir an evvel himmet buyurulması”29nı istemektedir. Bu belgeler göstermektedir ki Babıali, 1910 yılı başında Sırbistan ile Bulgaristan
arasındaki yakınlaşmayı görmüş ve bu gelişmeleri takibe almıştır.
Bu açıdan 1910 yılı ilkbaharında önce Sırbistan Dışişleri Bakanı Milovanoviç’in arkasında da Sırp Kralı Petar’in İstanbul’a ziyareti30 ve buradaki resmi temaslar önem kazanmıştır. Ziyaretler Osmanlı basınında ilgi görmüş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bir ittifak ile sonuçlanabileceği yönünde değerlendirmelere yol açmıştır.
Sırbistan Hariciye Nazırı Mösyö Milovanoviç Osmanlı Telgraf ajansı
müdürü ile yaptığı görüşmede “İstanbulda bulunduğum müddette görmüş
olduğum hüsn-ü kabul ve eser-i nezaket fevkalade bende pek derin hissiyat
uyandırmışdır. Sizin yazmış olduğunuz şeylere ilave edecek bir sözüm yokdur. Tuna – Adriyatik demiryolu meselesine gelince, her ne kadar bu babda
henüz kati bir karar ittihaz edilmemiş ise de Hükümet-i Osmaniyenin bu
babdaki mevki ve mülahazatı tamamıyla şayan kabul bir surette bulunduğuna kaniim. Hükümet-i Osmaniye bu hattın ehemmiyet fevkaladesini --- gibi
takdir etmiş ve meselenin cihet maliyesi hakkında tedkikat icra eylemekde
bulunmuşdur.
Balkan ittihadı meselesi ise şimdilik mevzu bahs eylemişdir. Az çok
karib bir zamanda bu meselenin mevkii sübut ve hakikate çıkmayacağını
söylemek istemiyorum. Belki bu gibi mesailin esasını bilhassa mesail-i iktisadiye teşkil etmekde bulunduğu cihetle Osmanlı (rical-i siyasiyesi ile) vuku
bulan mülakatlarımın esasını da bu mesail-i iktisadiye teşkil etmişdir. Hülasa İstanbul’dan her cihetle memnun olarak avdet ediyorum.”31
1910 yılının ortalarında ortaya çıkan Arnavut isyanının Balkanlar ve
Avrupa siyasi çevrelerinde yarattığı etkiler ve ilgili ülkelerin basınında Makedonya Sorununun yeniden gündeme oturmuş olması Osmanlı-Sırp ilişkilerini etkileyebilecek gelişmelerdi. Eylül ayına ait bir gazete haberinde bu
konudaki değerlendirme şöyledir; “Hakkı Paşa ile Sırbistan Hariciye nazırı
mösyö Milovanoviç arasında vuku bulan mülakatta Osmanlı–Sırp münasebatından dahi bahs olunmuştur. Mösyö Milovanoviç , Sırbistan’ın Türkiye’ye karşı muhafaza-i münasebatı dostaneye sa’i olacağını ve Sırp hükümetinin Bulgar politikasını asla tasvip eylemediğini beyan etmiştir. Bununla
beraber Sırbiya Nazırı, Adriyatik hattının Türkiye’de bulunacak kısmının
inşasına hemen başlanması için Hakkı Paşa’ya ricada bulunmuştur.”32 Gö29
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rüldüğü gibi Sırp tarafı demiryolu inşaatını oldukça önemsemekte ve bu
projenin sonuçlandırılması halinde dış ticarette daha özgür bir konuma kavuşabileceği ve Avusturya baskısını kırabileceğini düşünerek Osmanlı Hükümeti’nden bu konuda destek beklemektedir.
Buna karşılık Sırbistan Bulgaristan ile gizli görüşmelere de devam
etmekteydi. 1911 yılı yazınının sonlarında Belgrad ile Sofya ve Atina ile
Sofya arasında ittifak konusunda ciddi görüşmeler başlamıştı. 33 E. C.
Helmreich’e göre, Bulgarların Sırplarla ittifak yapma kararı 1911 Eylülün ilk
haftalarında yani Trablusgarp Savaşı olmadan önce kararlaştırılmıştı. 34 Anderson konu ile ilgili olarak, “1909 yılının Nisan ayından beri, Sırp hükümeti
dönem dönem bir tür ittifak için Bulgaristan’a öneriler getiriyordu. Makedonya sorununun iki ülke arasında derin bir uçurum oluşturmasına karşın,
1911 Ekim’inde ciddi müzakerelere başlanacaktı.”35
1911 sonbaharında başlayan Trablusgarp Savaşı Osmanlı-Sırp ilişkilerini etkilemiş, Sırplar bu savaşın başlaması sonrasında Bulgaristan ile ittifak
görüşmelerine girmişler ve Osmanlı ile de oyalayıcı bir müzakere sürecini
devam ettirmişlerdir. Bu sırada Osmanlı Devleti’nin Belgrad askeri ataşesi
olan Binbaşı Mustafa Şerif Bey İstanbul’a gönderdiği bir raporunda Balkan
ittifakı ile ilgili bazı gelişmeleri bildirmişti. “Bir Balkan ittihadı teşkili (üstü
çizilmiş bölümde “teşkiliyle ati-yi karibde duçar olmaklığımız muhakkak
bulunan Avusturya istilasından masuniyet çarelerine dair”)hakkında bazı
ifadatı havi (bilgi) Belgrad sefaret-i seniyesi ataşemiliteri Erkan-ı Harpiye
binbaşılarından Mustafa Şerif bey tarafından gönderilen mektup lafen aliyelerine irsal kılındığı münderecatına nazaran evvel emirde vaki olacak mütalaat-ı aliyelerini serian inbası”36
1911 Kasım’ında Osmanlı Devleti’nin Atina Maslahatgüzarı Galip
Kemali Bey, Sırp elçisi Boskoviç ile yaptığı uzun bir mülakat ile ilgili bilgi
verdiği raporunda, Sırbistan Dışişleri’nden Atina Sırp elçiliğine gönderilen
“Rumeli ahvaline dair” bazı belgelerin nüshalarını elçinin kendisine okuduğunu belirtmektedir. Bu nüshalarda Kosova Valisinin Eylül ayında Yakova
ve İpek taraflarına yaptığı seyahati esnasında ahalinin silah depolarını yağmaladıklarını ve emr-i vaki karşısında bırakılan validen “hizmet-i askeriye
ve vergiler hakkında bir takım mutalebat dermeyan eyledikleri” bildirilmekte
ve müteakiben vali tarafından kendilerine silah ve cephane dağıtıldığı vurgulanmaktadır. Ayrıca “…Gusine’de Arnavutlar cebren daire-i hükümete gire33
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rek kasayı açtıkları ve kaymakamın Prizren’e firar ettiği ve valinin avdetinden sonra Üsküp civarındaki ahaliye dahi hükümetçe silah ve cephane tevzi’
edildiği velhasıl bütün bu ahval üzerine Arnavutlar kuvvetlerini ve atiyen
muhtariyet-i idareye malik olacaklarına itimad hasıl eyleyerek o taraflarda
nüfuz-u hükümetin kalmamış idüğü zeminindedir.” şeklinde bölgede Osmanlı otoritesinin kalmadığı yönünde Sırp hükümetinin tespiti elçilik vasıtasıyla iletilmekte ve bu yöndeki endişe ve aynı zamanda uyarı şu sözlerle dile
getirilmektedir; “ Elyevm Kosova vilayetinde asayiş mevcut değildir. Müsellah olan Arnavut çeteleri bilatefrik cins ve mezhep herkese karşı icra-yı zulm
ve taadi ediyorlar. Bosna ihtilali zamanındaki ahvali andıran işbu harekat
asayiş…. kemal-i sürat ve ciddiyet ile bir an evvel nihayet verilmezse halk
arasında hoşnutsuzluk ziyadeleşecektir. Ve bunlardan mesela Sırplılar daha
ziyade ve uzun bir müddet bu yolda muamelat-ı tecavüzkaraneye hedef olurlarsa şüphesiz bizzat müdafaa-i nefse kıyam edeceklerinden hükümet-i mücavereden birisi (Avusturya) o taraflarda bir karışıklık çıkarmak istediği
takdirde bu halden bizar olan ahaliyi kendi tarafına kolaylıkla celp ederek
amaline alet-i ittihad eyleyeceği ve binaenaleyh Devlet-i Osmaniyece oralarda katiyen temin-i sulh ve asayiş edilmesi menafi-i hayatiyemiz icabatındandır.”37
Sırp elçisi Arnavutluk’taki gelişmelere dikkat çekmekte ve Osmanlı
diplomatına sorunun çözümünün önemini hatırlatmaktadır. Bu dönemde hala
bir Osmanlı-Sırp ittifakının mümkün olabileceğine dair bazı görüşler mevcuttur. Yazılmış bir hatıratta Galip Kemal’i Bey’in bu dönemde “Devlet-i
Aliye ile Sırp Hükümeti arasında bir ittifak anlaşması yapılabilmesi için,
Atina’da bulunan Sırp elçisiyle özel olarak gizli görüşmeler” başlattığı belirtilmekte ve bu girişim hakkında şu değerlendirme yapılmaktadır; “Sırbistan
Dışişleri Bakanı Milavanoviç, elçilerine telgrafla yetki vermesi üzerine iş
resmiyete dönüşmüştü. Maslahatgüzar, o sırada Hariciye Nezareti’ne atanmış bulunan Asım Bey’e durumu bildirip talimat istemiş, isteğini de tekrar
tekrar hatırlatmıştı. Ama, her nedense Bab-ı Ali, çok çok önemli olan bu
konuyu hiç dikkate almamış, hatta maslahatgüzara bir cevap yazılmasına
bile gerek duymamıştı.”38
Atina maslahatgüzarı Galip Kemali Bey’den gönderilen 11 Şubat
1912 tarihli bir raporda daha önceki bir raporunun devamı olarak “Sırbistan
elçisi bana bir telgraf içeriğinden bahsetti. Bu telgraf ile Sırbistan Dışişleri
Bakanı elçinin benimle yaptığı, iki ülke arasında varılan anlaşma ile ilgili
37
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konuşmalarında tüm söylediklerini teyit ettiğini belirtti. Ayrıca Ekselanslarınızın Belgrad’daki temsilcimize detaylı ve açık talimatlar göndermenizin
faydalı olacağını da ekledi. Sayın Boşkoviç, bu hassas durumda Ekselanslarınızdan en yüksek gizlilik dahilinde davranmanızı bizzat rica etti, zira İngiltere ve Fransa hariç tüm büyük güçler işi zorlaştırabilir. Bir anlaşmaya
varılması ve anlaşmanın sürdürülebilir olması için, yukarıda adı geçen raporda bulunan argümanları tekrar etti.” denilmektedir ki, bu bilgi bir Osmanlı-Sırp uzlaşması arayışının devam etmekte olduğu ortaya koymaktadır.
Bu durumda Sırplar bir taraftan Bulgarlarla ittifak görüşmelerini sonlandırmak konusunda oldukça istekli bir şekilde çalışırken diğer tarafta da Osmanlı ile bir uzlaşma arayışında olduğunu düşündürerek Osmanlı diplomasisinin
ilgisini dağıtmakta ve oyalamaktadır.
Asım Bey, Atina Maslahatgüzarlığından gelen yazı üzerine 17 Şubat
tarihli olarak Belgrad elçisi Fuad Hikmet Bey’e şu yönde bir talimat vermiştir; “Atina’daki Dışişleri görevlimiz Atina’daki Sırbistan elçisinin kendisine
yaptığı, Sırbistan hükümetinin bizimle bir anlaşma imzalaması hususundaki
bazı bildirimleri bana rapor ediyor. Ekte raporun ve Galip Kemali Bey’in bu
hususta tarafıma gönderdiği telgrafın suretlerini Ekselanslarınıza gönderi r,
Dışişleri Bakanlığı’nın bu husustaki niyetlerini anlamak için gizlilik içinde
çalışmanızı ve gözlemlerinizin sonuçlarını bana bildirmenizi istirham ederim.”39
1912 Şubat ayının sonuna doğru Belgrad elçiliğinden gelen raporda
elçi Fuat Hikmet Bey Asım Bey’e Osmanlı Devleti’nin Atina maslahatgüzarı
Galip Kemali Bey ile Sırp elçisi Boskoviç arasındaki görüşme hakkında
Belgrad’ın tutumunu bildirmektedir; “…ihtiyatlı bir biçimde Atina’daki Sırbistan elçisinin bizim Atina Dışişleri görevlimiz ile yaptığı konuşmalara
atıfta bulundum. Sn. Milovanoviç şöyle cevap verdi; gerçekten de Sn. Boşkoviç Galip Kemali Bey’e kendi inisiyatifiyle söylediklerini Sn. Milovanoviç’e
aktarmış, Sn. Milovanoviç de cevap olarak söylediklerini onayladığını, bunların Sırbistan’ın tüm dış temsilcileri için verilen talimatlara uygun olduğunu bildirmiş. Ekselansları şunu da ekledi, ki bunu zaten biliyordum, Kraliyet
Hükümeti İmparatorluk Hükümeti’ne en dostane duygularla yaklaşmaktadır,
eğilimleri her zaman sulh yönlü olmuştur ve öyle de kalacaktır, komşularına
karşı herhangi bir düşmanlık beslememektedir.” Ancak bu açıklama da yine
Osmanlı diplomasisini uyutmak üzere söylenmiş sözlerden biridir. Zira bu
tarihlerde Bulgar-Sırp ittifakı sonuçlanmak üzeredir.
Osmanlı Elçisi Sırp Bakanın Osmanlı ile bir uzlaşma arayışı içinde olduğuna gerçekten inanmış görünmektedir. Raporunun devamında bu konuda
Sırp bakanın konuşma esnasında, “…iki hükümet arasında çıkar ortaklığı
39
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sebebiyle mevcut olan iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin olabildiğince
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiği fikrini” onayladığını, “ancak İmparatorluk Hükümetinin de Kraliyet Hükümeti gibi barışçıl niyetlere sahip
olduğunu bildiğinden, bu konuda şu anda neler yapılması gerekeceğini bilemediğini belirtti. Ancak, eğer İstanbul’dan mevcut dostane ilişkilerimizi
daha açık ve elle tutulur hale getirme arzusu gelirse, bu tür teklifleri de büyük bir zevkle ve ivedilikle değerlendireceğini de ekledi.”
Osmanlı Elçisi görüşme ile ilgili son izlenimlerini şöyle değerlendirmektedir, “Şunu da eklemeliyim ki izlenimime göre, Sn. Milovanoviç, bu
hususta Sn. Boşkoviç ile yaptığı yazışmalara rağmen, bizimle olabilecek
olası bir anlaşma hakkında net bir fikir ileri sürmek için yeteri kadar hazırlıklı değildi, dolayısıyla daha çok kaçamak cevaplar vermekle yetindi. İmparatorluk Hükümeti’nin kendilerine yöneltebileceği teklifler konusunda önceden bilgilendirilmek istemiş de olabilir.”40 Belgrad elçisi raporun sonunda
Sırbistan ile ittifak konusunda Hariciye Nazırı Asım Bey’den talimat beklediğini belirtmektedir.
Fuat Hikmet Bey’in talimat talebi ve Londra Büyükelçiliğinden gelen
bilgiler ışığında Asım Bey Sırbistan ile bir uzlaşma sağlamak üzere Belgrad
elçisi Fuat Hikmet Bey’e 9 Mart 1912 tarihli telgrafla talimat vermiştir, “Sn.
Milovanoviç ile yaptığınız konuşmayı anlatan 189/73 numaralı raporunuzu
aldım ve uygun bir zamanda, bizimle olabilecek bir anlaşmaya ne gibi bir
kapsam ve biçim atfettiğini açıklamasını sağlamak amacıyla yeniden bu
konuyu açma niyetinizi de onaylıyorum.
Biz de kendi tarafımızdan, böyle bir anlaşmanın sağlayacağı büyük
faydaların farkındayız; zira Balkanlardaki statükoyu muhafaza etmek iki
devletin de çıkarınadır.
Ayrıca, anlaşmanın son derece barışçıl, her tür saldırganlıktan uzak niteliğinin altını çizmek için, anlaşmanın bu temelde ve bu formül ile gerçekleşmesi gerekmektedir. Bununla birlikte hissediyorum ki Sırbistan da anlaşmaya, statükoyu bozacak her şeye karşı verilen bu karşılıklı güvence niteliğini verecektir; böylelikle bu anlaşmadan kaynaklanacak herhangi bir şey,
herhangi bir tarafın, devletin şüphelenmesine ya da alınmasına mahal veremeyecektir.
Diğer taraftan şu da kesindir ki anlaşma, her iki taraf ülkenin de karşılıklı olarak birbirlerinin iç işlerine doğrudan ya da dolaylı olarak karışmayacakları taahhüdüne tabi olacaktır.
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İşte üzerinde konuşabileceğimiz anlaşma taslağının ana hatları bunlar
olacaktır. Ancak tekrar ediyorum, inisiyatif kendilerinden geldiği için, önce
Sırbistan hükümetini tasarladıkları anlaşmanın koşulları hakkında konuşturabilirseniz çok iyi olacaktır.”41
Görüldüğü gibi Asım Bey, Sırbistan ile bir uzlaşmaya sıcak bakmakta
ve bunun barış amaçlı ve statükonun devamını esas alarak gerçekleşmesini
istemektedir. Ayrıca iki ülkenin birbirlerinin iç işlerine karışmamaları isteği
de Makedonya sorunu ile ilgilidir. Bu öneri ile Sırbistan’ın bölgede yaşayan
Sırpları bahane etmesinin önünü almak istemektedir.
Özellikle yukarıda belirttiğimiz ekonomik içerikli bir ticaret anlaşması
için başlayan Osmanlı-Sırp görüşmeleri resmi heyetler aracılığı ile devam
etmiş, buna karşılık Ekim ayı sonunda Rusya’nın öncülüğünde başlayan
Sırbistan Bulgaristan görüşmeleri Mart ayında Osmanlı karşıtlığını da içeren
bir ittifak anlaşması ile sonuçlanmıştır. 42 Ancak Osmanlı Devleti’nin Belgrad sefiri olan Fuat Bey’in bu ittifak hakkında bilgi sahibi olmadığı 31 Mayıs
1912 tarihli telgrafından anlaşılmaktadır;
“La Tribuna ve bazı başka Sırp gazeteler son günlerde Belgrad’dan
gelen, Paris gazetesi Le Matin’de yayınlanan bir haberi sayfalarına taşımışlardı; bu habere göre Sırbistan ve Bulgaristan bir savunmacı, bir de taarruza yönelik bir anlaşma imzalamak üzereymiş, ve Rumeli’deki etki alanlarının
paylaşımı konusunda mutabık kalmışlar. Basın Bürosu, resmi bir açıklama
ile, fantezi ürünü diye tabir ettiği bu haberleri kategorik olarak reddediyor,
ve dünkü Samo-Ouprava gazetesi de buna bir köşe yazısı ayırmış, Ekselanslarınıza bu köşe yazısının çevirisini ve yukarıda bahsi geçen haberleri gönderiyorum.”43
11 Haziran 1912 tarihli bir Osmanlı gazetesinde ise Sırp-Bulgar ittifakı hakkında şu değerlendirmeler yapılmaktadır; “Son zamanlarda da iktisadi bir mukarenet vücuda getirmek üzere iki hükümet bir ticaret mukavelenamesi tanzimiyle iştigal ediyorlardı. Bu mukavelename daha tarafınca tasdik edilmeden gazeteler Sırbistan ile Bulgaristan arasında bundan iki ay
evvel Makedonya’nın taksimine dair bir itilaf mevcud olduğunu söylediler.
Bu rivayet günden güne kuvvet kesb ediyor, ve birçok mahfilde fena tesirler
hasıl ediyor.” Ohri’den Sırbistan ve Bulgaristan hududuna temdid edilecek
bir hat ile Makedonya’yı aralarında taksim edeceklerine dair anlaşmaya Türkiye’nin “mukabele ve müdafaası” olacağını belirten yazıda “Ecza-i vatandan hiçbirini kimseye vermeyeceğini Trablus harbiyle ispat eden Türkiye
Rumelinin taksimine kolaylıkla muvafakat edemez. Binaenaleyh Sırbistan ve
Bulgaristan’ın projelerinde muvafık olabilmeleri için pek büyük müşkilat
41
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olduğu şüphesizdir... Türkiye ise kendi hakkında çevrilen dolaplara vakıf
olmalıdır. ” 44
Ancak Osmanlı hükümetleri (Said Paşa ve Gazi Ahmet Paşa) Balkan
devletlerinin Osmanlı karşıtı ittifakının içeriğini ve amacını zamanında öğrenememiş ve Balkan Savaşı’nın hezimet ile sonuçlanmasında önemli ihmalleri olmuştur.
Sonuç
Meşrutiyet’in ilk aylarında yakınlaşmanın gerçekleştiği Osmanlı-Sırp
ilişkileri 1912 yılının ilkbaharına kadar inişli çıkışlı bir süreç yaşamış, bu
dönemde Sırbistan bir taraftan Osmanlı ile ticaret anlaşması yaparak Avusturya’nın ambargosundan kurtulmaya çalışırken (bu görüşmeler zaman içinde oyalayıcı bir nitelik kazanmıştır), diğer taraftan Rusya’nın Balkanlarda
Avusturya ve Osmanlı karşıtı bir ittifak kurma girişimi çerçevesinde Bulgaristan ile görüşmelere başlamış ve Mart 1912’de görüşmeler ittifak anlaşması
ile sonuçlanmıştır. Bu gelişme yaklaşmakta olan Büyük Savaş öncesinde
İtilaf Devletleri’nin Balkanlardaki konumunu güçlendirmiş, görüşmeler oldukça gizli tutulduğu için Osmanlı Devleti’nin yanı sıra Almanya ve Avusturya’nın bile oldukça geç haberi olmuştur. Osmanlı Devleti’nin Batı ittifakları karşısında öncelikle tarafsız kalma isteği, sonrasında ise hem itilaf hem
ittifak devletleri başkentleri nezdindeki nabız yoklamalarının ve Balkan
devletleri ile yaptığı görüşmelerin yarattığı kafa karışıklıkları sonucunda
yalnız kalması, Balkan Devletleri’nin Berlin Antlaşması ile uğradıkları hayal
kırıklığını telafi ederek Makedonya Sorunu’nun kendi istedikleri doğrultuda
çözmelerine fırsat vermiş ve Balkan Savaşı’na yol açmıştır. Balkan Savaşı
ise modern teknolojinin Avrupa’daki ilk yıkıcı savaşıdır, ancak sonuncusu
olmayacaktır.
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ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BOSNA-HERSEK’TEN HİLAL-İ
AHMER CEMİYETİ’NE YAPILAN YARDIMLAR (1911-1916)
Aıds from Bosnıa and Herzegovına to Ottoman Red Crescent Society in
The Lıght of Archival Documents (1911-1916)
Yeliz Usta
Özet: Özellikle Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda önemli yardım faaliyetlerinde
bulunmuş olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı Devleti sınırları dışında kalan ülkelerde de
teşkilatlanmıştır. Bazı Avrupa Devletlerinin başkentlerinde ve İslam ülkelerinde bulunan
Osmanlı vatandaşları, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne destek olabilmek için çeşitli iane komisyonları ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti şubeleri kurmuşlardır. Böylece Cemiyet büyüyerek daha geniş
alanda faaliyetlerini yürütebilmiştir. Ülke içindeki yardımlarla birlikte ülke dışındaki Müslümanlar da bu teşkilatlanmalar sayesinde Hilal-i Ahmer’e maddi yardımda bulunabilmişlerdir.
Bu cemiyetler arasında özellikle Hindistan, Mısır, Kuzey Afrika ve Bosna-Hersek Hilal-i
Ahmer Cemiyetlerinin, Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913) ve
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında önemli maddi yardımları olmuştur. Bu çalışma,
Saray Bosna Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin 1911-1916 yılları arasındaki yardım faaliyetlerini
ağırlıklı olarak Kızılay Arşivi belgeleri ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri ışığında
tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bosna Hersek, Hilal-i Ahmer, Maddi Yardımlar, Cemiyetler.

Abtract: Ottoman Red Crescent which carried out important relief activities during the Balkan Wars and First World War was also organized in the countries outside the borders of the
Ottoman State. Some Ottoman citizens in European capitals and Islamic countries established
a variety of Ottoman Red Crescent aid committees and branches in order to support the Ottoman Red Crescent Society. In this way, the Red Crescent was able to carry out its activities in
a wider area. Muslims outside the Ottoman territory were able to make financial contributions
to Ottoman Red Crescent with the help of these organizations. Especially the Red Crescent
Branches in India, Egypt, North Africa and Bosnia and Herzegovina, provided important
financial aids during the Turco-Italian War (1911-1912), Balkan Wars (1912-1913) and First
World War (1914-1918). This study aims to determine aid activities of the Sarajevo Red
Crescent Society between the years 1911-1916 in the light of documents from the Red Crescent Archive and Prime Ministry Ottoman Archive.
Keywords: Bosnia and Herzegovina, Red Crescent, Financial Aids, Societies.

Giriş
Osmanlı Devleti’nin ilk ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluş hikâyesi Kızılahaç’ın kuruluş serüveninden bağımsız değildi. Şöyle ki, on dokuzuncu yüzyılda ateşli silahlar teknolojisindeki gelişmeler savaş alanlarındaki ölü ve yaralıların sayısının korkunç derecede artmasına neden olmuştu. Bu gelişmelerin sonucu Kırım Savaşı’nda (1854-1856), Salferino Savaşı (1859) ve Amerikan iç savaşında
(1862-1864) yoğun bir şekilde görülmüştü. Ateşli silah teknolojisindeki iler
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leme sadece ölü ve yaralı sayılarının artmasına neden olmamış aynı zamanda
savaş alanlarındaki yaralıların da kurtarılmasını güçleştirmişti. 1 24 Haziran
1859 tarihinde gerçekleşen Solferino savaşında III. Napolyon’un komutasındaki Fransa ve Sardinya birlikleri Avusturya’yı yenmişti.2 Savaşa bizzat
yerinde şahitlik eden Henry Dunant, 1862 yılında “Un Souvenir de Solferino/
Bir Solferino Hatırası” isimli bir eser yayınlamıştı. Bu esere göre,
300.000’den fazla askerin karşı karşıya geldiği ve 15 saat süren bu savaşta
yaralılar için yeterli sağlık yardımı, yiyecek veya içecek bulunmamaktaydı.
Şahit olduğu bu felaket karşısında köylü kadınlarla birlikte yaralılara yardım
eden Dunant3, yüzlerce gönüllü hasta bakıcı ve hemşire ihtiyacını ve yaralılarla savaş mağdurlarına yardım edilmesi gerekliliği vurgulamıştı. İşte bu
eserden sonra savaşlardaki hasta ve yaralı askerlere yardım edilmesinin insanlık adına bir gereklilik olduğu fikri kabul görmüştü. Böylece eserin yayınlanmasından aylar sonra, Cenevre’de beş kişiden oluşan geçici bir komite
kuruldu. İşte bu beş kişilik komite daha sonra Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’ni oluşturdu. 4 9 Şubat 1863 tarihinde Cenevre Cemiyet-i Hayriye’nin
öncülüğünde İsviçre Genelkurmay Başkanı’nın katıldığı bir toplantı düzenlendi. 26-29 Ekim 1863 tarihinde ise bu toplantılar Avrupa’dan 16 ülke 36
temsilci ile gerçekleştirildi. 8 Ağustos 1864 tarihinde Cenevre’de bir kongre
düzenlendi ve ardından kongrenin bitiş tarihi olan 22 Ağustos 1864’te Cenevre Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme, savaş sırasında sağlık görevlilerinin durumları ile yaralı asker ve halka yapılacak yardımları kapsıyordu. Sözleşme, savaşlar dışında yaşanabilecek doğal afetler, salgın hastalıklar gibi
durumları da içeriyordu. Şunu söyleyebiliriz ki, Kızılhaç’ın kuruluşu ve Cenevre Sözleşmesi’nin tek sebebi vicdan ve hayırseverlik değildi. Bu aynı
zamanda ateşli silah teknolojisinin hızlı gelişiminin dolaylı bir sonucuydu. 5
Cenevre Sözleşmesi’nin Osmanlı Devleti tarafından imzalaması 5
Temmuz 1865 tarihinde gerçekleşti. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte
her ülke kendi Kızılhaç teşkilatını kurmaya başladı. Milletlerarası ilk Kızılhaç kongresi 1867 yılında Paris’te toplandı. Osmanlı Devleti adına kongreye
Doktor Abdullay Bey katıldı. Doktor Abdullah Bey’in kongre dönüşü girişimleriyle 1868 yılında Hilal-i Ahmer’in temellerini oluşturan Mecruhin ve
Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti kuruldu. Fakat bu cemiyet
kurucusunun ölümünden sonra 1874’te dağıldı. 1876 yılında Balkanlarda
1

François Bugnion, Red Cross, Red Crescent, Red Crystal, ICRC, Switzerland, 2007, s. 3.
http://www.redcross.org.uk/About-us/Who-we-are/Museum-and-archives/
Historicalfactsheets/The-Battle-of-Solferino, erişim tarihi, 07.10.15.
3
Henry Dunant, A Memory of Solferino, ICRC (International Committee of Red Cross, Switzerland, 1959, s.16-17.
4
http://www.redcross.org.uk/About-us/Who-we-are/Museum-and-archives/
Historicalfactsheets/The-Battle-of-Solferino, erişim tarihi, 07.10.15.
5
Yeliz Usta, Meşrutiyet Döneminde Sosyal Yardım Cemiyetleri ve Faaliyetleri (1908-1918),
(Yayınlanmamış DoktoraTezi), İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul,
2016, s. 21.
2

Yeliz Usta | 67

Sırplar ve Karadağlılarla yapılan savaşlarda Kızılhaç görevlilerinin yabancı
askerlere yapmış oldukları yardımların görülmesi üzerine Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin kurulması faaliyetlerine yeniden başlandı ve 1877 yılında Cemiyet kuruldu. Osmanlı ordusunda “kızıl haç” sembolünün kullanılması
dinen uygun görülemezdi. Bundan dolayı, Osmanlı Devleti, Cenevre Sözleşmesi’ni 1865 yılında imzalamış olduğu halde “kızıl haç” sembolü yerine
“hilâl-i ahmer” yani kızıl ay sembolünü kullanacağını ilan etti ve nizamnamede bu şekilde yer aldı. 6 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sonrası, Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti 1897’de patlak veren Osmanlı Yunan Savaşı’na kadar faaliyetlerine ara verdi. Bu savaş ile 19 Mayıs 1897 tarihli İrade-i Seniyye ile
yeniden göreve çağrıldı. Fakat bu savaştan sonra da Cemiyetin sessizliğe
gömülmesi söz konusuydu. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yeniden faaliyetlerine başlaması 1908’de Meşrutiyetin ilanından sonra gerçekleşti. 7
Özellikle Balkan ve Birinci Dünya Savaşları’nda önemli yardım faaliyetlerinde bulunmuş olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti askeri kurumlarla işbirliği
içinde uyumlu bir şekilde çalışmıştır. Osmanlı Devleti’nin uzun savaş dönemlerinde hem cephedekilere hem de cephe gerisindeki yaşlılara, kadınlara
ve çocuklara önemli yardımlarda bulunmuştur. Savaş esirleri ve muhacirlerle
ilgili çalışmalar yapmıştır. Bunun yanı sıra doğal afetler, yangınlar ve salgın
hastalıklar gibi durumlarda da Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
1. Bosna Hersek’te Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı Devleti sınırları dışında kalan ülkelerdeki teşkilatlanmıştı. Bazı Avrupa Devletlerinin başkentlerinde ve İslam
ülkelerinde bulunan Osmanlı vatandaşları, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne destek
olabilmek için Hilal-i Ahmer Cemiyeti şubeleri ve çeşitli iane komisyonları
kurmuşlardır. Böylece Cemiyet büyüyerek daha geniş alanda faaliyetlerini
6

Bugnion, a.g.e, s. 6; Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1329-1331 Salnamesi, Ahmet İhsan ve
Şürekâsı Matbaacılık Osmanî Şirket, İstanbul, s. 27, 28; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Cemiyet
Kanun ve Nizamnameleri, haz. Turgay Özekici, Übeydullah Kısacık, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2013, s. 82.
7
Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a, Kızılay, Ankara, 2000, s.
30. Hüsnü Ada Hilâl-i Ahmer üzerine hazırlamış olduğu kapsamlı doktora tezinde tıp tarihçisi
Süheyl Ünver’in Osmanlı-Türk Kızılay tarihi dönemsel ayrımını öne çıkarır. Buna göre 18691877 dönemi zor şartlar altında geçen kuruluş dönemi, 1877-1923 Hilâl-i Ahmer adıyla önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiği dönem ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin ismini ve
mirasını devralarak genel merkezinin Ankara’da yeninden tesis edildiği yardım faaliyetlerinin
günümüze kadar devam ettiği dönem olarak üçe ayırılmaktadır. Bu dönemsel ayrıma ek olarak Ada, Nisan 1911 tarihini Cemiyetin güçlü bir kurum olarak kuruluş tarihi olarak öne
çıkarır. Bkz. Hüsnü Ada, Osmanlı Devleti’nin Hizmetinde İlk Modern Osmanlı Sivil Toplum
Örgütü: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (1868-1911), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2011, s. 9.
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yürütebilmiştir. Ülke içindeki yardımlarla birlikte ülke dışındaki Müslümanlar da bu teşkilatlanmalar sayesinde Hilal-i Ahmer’e maddi yardım göndermişlerdir. Bu cemiyetler arasında özellikle Hindistan, Mısır, Kuzey Afrika
ve Bosna-Hersek Hilal-i Ahmer Cemiyetlerinin, Trablusgarp Savaşı (19111912), Balkan Savaşları (1912-1913) ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
sırasında önemli maddi yardımları olmuştur. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı Devleti sınırları dışında kalan ülkelerdeki teşkilatların nerede ve kimler tarafından kurulmuş olduğuna hazırladığı salnamede yer vermek için bu
merkezlere çağrıda bulunarak teşkilatların kurucu ve üye isimlerini talep
etmiştir. Bu talebe yalnız Bosna’dan cevap gelmiştir. Bosna’daki teşkilatlanma Hilal-i Ahmer Cemiyeti nizamnamesine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre, aza kaydı ve bir merkez intihabı ve tayini usulü cari olmayıp yalnız Osmanlı hükümeti savaş halindeyken iane toplanması için komisyonlar teşkil edebilirdi. 8
Saraybosna’da teşekkül eden Hilal-i Ahmer Encümeni erkânı şu kişilerden oluşmaktaydı: Başkan; Hacı Salih Efendi, kâtip; Saraçzade Mehmet
Tabib efendi, aza; hacı Mehmet Efendi, aza; Hacı Abdi Efendi, aza; Asım
Ağa, aza; Abdi Ağa. Salname’nin yazıldığı yıl Bosna’nın başka şehirlerinde
de encümenler kurulmuştu. Bosna-Hersek’te kurulan çeşitli komisyonlar
cemiyet adına yardım toplamıştır. Örneğin, Trablusgarp Savaşı esnasında
yalnız Saraybosna’da teşekkül eden Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından 300
bin kıron (15.000 lira kadar) iane toplanmış ve İstanbul Hilal-i Ahmer Cemiyeti merkezine gönderilmiştir. Ayrıca Balkan Savaşları esnasında derhal
encümenler teşkil edilmişti. 9 Hilal-i Ahmer’e yardım toplamak için komisyon oluşturulamayan kasaba ve köylerdeki yardımseverlerin yardımlarını
posta ücreti olmadan ulaştırmaları da sağlanmıştı.
Kızılay Arşivi’ndeki belgelerden Bosna Hersek’ten Osmanlıya gönderilen yardımların 1911 yılı itibariyle başladığı anlaşılmaktadır. BosnaHersek’te yaşayan Müslüman ahalinin Cemiyete yardım etmesi için Misbah
mecmuasının rolü kayda değerdir. Mecmua düzenli olarak Bosna-Hersek’te
toplanan yardımların hangi bölgelerden, kimler tarafından ne kadar yardım
edildiği hakkında kamuoyuna bilgi vermiştir. Reisü’l-ulemadan Cemaleddin
Efendi ve mecmuanın başmuharriri Salih Safvet Basiç Hilal-i Ahmer’le ilgili
yazılar yazmaktaydı. Cemaleddin Efendi “Hilal-i Ahmer İanesi” başlıklı
makalesinde, bütün dünya Müslümanlarının kurtuluşunu Osmanlı Devleti’nin kurtuluşuna bağlayarak maddi ve manevi yardım çağrısında bulunur. 10

8

Salname, s. 283.
Salname, s. 284.
10
Genç Osman Geçer, “Bosna-Hersek’ten Hilal-i Ahmer’e Maddi Yardımlar: Misbah Mecmuası Örneği (1912-1914), TÜBAR-XXXI, 2012-Bahar, s. 103, 104.
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2. 1911 Yılı içerisinde yapılan Yardımlar
Saraybosna şehbenderliği, Hilal-i Ahmer yararına Müslüman ahali tarafından ilk olarak 1911 yılının Kasım ayında 18.178 kron 11 20 heller bağışlanmış olduğunu Hilal-i Ahmer Cemiyeti başkanlığına bildirmişti. Meblağ
masraflar düşürüldükten sonra 18.799 franka çevrilerek merkeze gönderilmiştir. 12 Aynı ay içerisinde Saraybosna Müslümanları tarafından ikinci defa
olarak 1.451 frank 30 santim yardım gönderilmiştir. 13 Yine Kasım 1911 tarihinde Saraybosnalı Müslümanlar tarafından bağışlanan 5.764 kron 70 heller
ulemadan Hafız Şükrü Efendi vasıtasıyla Saraybosna Şehbenderliğine teslim
edilmiştir. Meblağı nakletmek üzere 5 kron 70 heller masraf ödenmiştir.
Kalan para 6.011 frank 48 santimi havi bir çek olarak merkeze gönderilmiştir. 14 Yine Kasım ayı içerisinde Travnik, Zepçe kasabası Müslüman ahalisinden 14 kişi 1.180 kron bağışta bulunmuştur. 15 Bağışçıların isimlerini içeren
listeler de düzenli olarak merkeze gönderilmiştir. Bosna-Hersek’in çeşitli
kasabalarından toplanan ve beşinci defa olarak gönderilen yardım ise 7.772
kron 60 heller tutarındaydı. Bu meblağ 8.096 frank 45 santim tutarında bir
çek olarak merkeze gönderildi ve yardımların makbuzu talep edildi. 16 Trablusgarp savaşı sürerken Bosnalı Müslümanlar tarafından Wiener Bank vasıtasıyla 21.233 kron 66 heller gönderilmiştir. Ayrıca küçük bir kasaba olan
Trebinje’den 1.000 kron iane toplanmıştır. Bosna-Hersek Meclis-i Mebusan
azasından Mütevellizade Mustafa Bey tarafından bağışçılara bir yadigâr
olması açısından makbuz talebi yenilenmişti. 17 Birçok kişiden toplanan yardımlar karşılığında makbuz verilmesine özellikle dikkat edildiği anlaşılmaktadır. Böylece hem halkın güvenini koruyacak hem de daha çok kişiyi yardım için özendirmiş olacaklardı. Aralarında birçok fakirin de bulunduğu
bağışçıların maneviyatlarına ve dini hassasiyetlerine halel gelmemesi için
her birine makbuz verilmesi son derece önemliydi. Bu nedenle Şehbenderlik
bağışçıların isimlerini gösteren cetvelleri merkeze iletmekteydi. Savaş dönemi olması nedeniyle zaman zaman Saraybosna Şehbenderliği makbuzların
gönderilmesini hatırlatmak zorunda kalıyordu. 18
3. 1912 Yılı içerisinde yapılan Yardımlar
11

Avusturya Macaristan 1892’den 1918’e kadar kron para birimini kullanmıştır. 1925’e
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1912 yılının Ocak ayı başında Tuzla, Borçka’daki Müslüman ahaliden
7.240 kron yardım toplanmıştır. Bu paraya muadil 330 lira 59 kuruş Wiener
Bank aracılığıyla gönderilmiştir. 19 Şubat 1912 tarihinde Saraybosna ve Bjeljine kasabası Müslümanları tarafından bağışlanan 15.683 frank 14 santim
tutarındaki çek merkeze gönderilmiştir. 20 Bu arada 23 Şubat 1912 tarihine
kadar merkeze gönderilen miktar 80.000 kron civarındaydı. 21 5 Mayıs 1912
tarihinde Travnikli Müslümanlar tarafından toplanan 3.447 kron 3.585 franka çevrilerek kasaba namına eşraftan İbrahim Paşazade Mustafa Bey tarafından Şehbenderliğe teslim edilmişti. 22 12 Ağustos 1912 tarihinde Saraybosnalı Mustafa (Mustazbeg) Mütevelliç, ve Rogatikalı Rıfatbeg Süleymanpasiç
isimli vekiller adına iane olarak 3.463 frank 95 santim Wiener Bank vasıtasıyla İstanbul’daki merkeze gönderilmiştir. 23Saraybosna Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nden merkeze 374 kişilik ve 7 sayfalık bir bağışçı listesi gönderilmiştir. Buna göre 19 Ekim ve 8 Kasım 1912 tarihleri arasında Bosna Müslümanlarından 25.704 kron 51 heller toplandığı anlaşılmaktadır. Bu tutar Cemiyete
iletilmek üzere 12 Kasım 1912 tarihinde Ziraat ve Ticaret Bankası’na (Privilegierte Agrar und Commercial Bank) yatırılmıştır. 21 Kasım 1912’de Travnik’te toplanan yardımlar ve kurban derileri bağışı 2.083 franktı. Ayrıca aynı
tarihte gömlek, çorap, entari gibi eşya yardımları da gönderilmiştir. 24 Zvornik ahalisi tarafından toplanan 1.665 kron 28 Kasım 1912’de Hilal-i Ahmer
hesabına aktarılmıştır. 25
4. 1913 Yılı içerisinde yapılan Yardımlar
6 Şubat 1913 tarihinde Bosna’nın Maglaj kasabasından toplanan 2.339
kron 12 heller Cemiyete gönderilmiştir. 26 Saraybosna Hilal-i Ahmer Cemiyeti kâtibi, 22 Şubat 1913 tarihinde gönderilen belgede Saraybosna’da Müslümanlardan toplanan 18.899 kronun Cemiyete teslim edildiğini bildirmiştir. 27 Yine aynı tarihte Bosna-Hersek, Hilal-i Ahmer yıllık aidatı olarak
250.000 frankın gönderildiğini ve 100 lira daha iane gönderileceği belirtilmiştir. 28 Mart 1913 tarihinde ise Bjelijina Müslümanlarının bağışladığı
19.477 kron 22 heller gönderildi. Bu yardımların listesi İkdam gazetesinde
yayınlanmıştır. Yardımların makbuzunu isteyen Bjelijina kasabasında bulunan Evkaf ve Maarif Komisyonu makbuzlarla birlikte İkdam gazetesinin de
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256/52, 23 Şubat 1912.
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birkaç nüshasını talep etmişti. Böylece bu gazetedeki ilanların halka moral
olması amaçlanıyordu. 29
1913 yılı Nisan ayı içerisinde Travnik ahalisi tarafından toplanan
5.601 kron Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderilerek yardımların devam edeceği taahhüdü de verilmiştir. 30 Hemen ardından Bosna Şehbenderliği, Bosna
ahalisinin toplamış olduğu 43.252 kron 72 hellerin merkeze gönderilmiş
olduğunu bildirmiştir. 31 10 Nisan 1913’te Zvornik Müslümanları tarafından
toplana 560 kron Wiener Bank aracılığıyla İstanbul’a gönderilmiştir. 32 26
Nisan 1913 tarihinde yine banka aracılığıyla 1.500 kron gönderilmiştir. 33 11
Mayıs 1913’te Hacı Hamza isimli bir bağışçı posta ile 90 frank göndermiştir. 34 Bosna Şehbenderliği’nden Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderilen listede 15 Mart ve 28 Haziran 1913 tarihleri arasındaki bağışların toplamı
483.926 kron 876 heller olarak belirtilmiştir. 35
5. 1914 Yılı içerisinde yapılan Yardımlar
1914 yılı başında Bosna, Travnik İslam Kulübü (Müslümaniki Klüb a
Travnik, Bosnia) Başkanı, Balkan Savaşları sırasında Hilal-i Ahmer için çok
çalışanlara takdirname verilmesi ricasında bulunmuştu. 36 Sadece savaş dönemlerinde yardım toplanılan Bosna’dan bağışların yeniden gelemeye başlaması yılsonunu bulmuştu. 3 Aralık 1914’te Şehbenderlik aracılığıyla toplanan 540 kron Hilal-i Ahmer hesabına aktarılmak üzere Viyana Sefaretine
gönderilmiştir. 37 31 Aralık 1914 tarihinde 1.101 kron 54 heller Viyana Sefareti aracılığıyla İstanbul’a gönderilmiştir. 38
6. 1915 Yılı içerisinde yapılan Yardımlar
Ocak 1915 tarihinde Bosna-Hersek Hilal-i Ahmer başkanı Hacı Cemaleddin Efendi tarafından toplanan 21.032 kron İstanbul’a gönderilmiştir. 39
Hemen ardından 15.049 kron gönderilmiştir. 40 Mart 1915’te Bosna-Hersek
ulemasından Hacı Cemaleddin Efendi tarafından Hilal-i Ahmer’e gönderil29
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mek üzere 30.000 kron yardım toplanmış olduğu anlaşılmaktadır. 41 Yine
Mart 1915’te Bosna’nın çeşitli kasabalarından toplanmış olan 857 kron gönderilmiştir. 42
13 Mart 1915 itibariyle Bosna Hilal-i Ahmer namına toplanan yardımlar 119.886,94 kron olarak belirtilmiştir. 43 1915 yılının Mayıs ve Haziran
aylarında toplam 72.687 kron Hilal-i Ahmer hesabına yatırılmıştır. 44 13
Mart-30 Haziran 1915 tarihleri arasında Bosna’da toplanılan yardımlar
131.145 kron 38 heller olarak belirtilmiştir. 45
7. 1916 Yılı içerisinde yapılan Yardımlar
1916 Ocak ayı içerisinde Bosna ahalisi tarafında Hilal-i Ahmer ianesi
olarak toplanan 4.365 kron 40 heller Bosna Şehbenderliği tarafından bağışçıların listesiyle birlikte merkeze gönderilmişti. 46 Yine Şubat ayında bu kez
yarısı Donanma Cemiyeti’ne verilmek üzere 23.805 kron 94 heller gönderilmişti. 47 19 Şubat 1916 tarihi itibariyle Bosna’da toplanan yardımların toplamı 401.163 kron olarak belirtilmişti. Bu yardımların toplanmasında kadınların önemli bir payı olmuştu. Bundan dolayı şefkat nişanı ile taltif edilmesi
istenen 12 kadının isimlerinin bulunduğu liste Viyana Sefir-i kebiri tarafından merkeze iletilmişti. Eşraftan merhum Mustafa Bey’in eşi Nuriye Hanım
ve Bosna-Hersek valisi Stefan Von Sarkotitch’in eşi Madam Giselavon Sarkotitch ikinci dereceden diğer 10 kadının ise üçüncü dereceden nişanla taltif
edilmesi uygun bulunmuştu. 48
Avusturya-Macaristan İmparatorunun (Franz Joseph) doğum günü
münasebetiyle Osmanlı askerleri ile Hilal-i Ahmer yararına Bosna-Hersek’in
her tarafından 221.400 küsür kron yardım toplanmıştır. Toplanan bu paranın
yarısı Hilal-i Ahmer’e ve diğer yarısı Galiçya’daki kolorduya ve Viyana’daki yaralı zabıtan ve efradın kışlık ihtiyaçları için ayrıldığı Viyana Sefer-i Kebiri Hüseyin Halis Paşa tarafından telgrafla merkeze bildirilmiştir. 49
Sonuç
Osmanlı Devleti savaşların etkilerini en yoğun hissettiği dönemde
Bosnalı Müslümanların desteğini görmüştü. Osmanlı Devleti içerisinde ortaya çıkan oldukça önemli bir sivil toplum teşkilatı olan Hilâl-i Ahmer Cemi41
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yeti’nin Osmanlı Devleti toprakları dışında da örgütlenebilmiş olması, Müslüman ahalinin desteğinin merkeze ulaştırılabilmesi noktasında hayati önem
arz etmiştir. Bosna-Hersek’ten Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne 1911 yılından
itibaren gönderilmeye başlanan yardımların aralıklı olarak 1916 yılına kadar
devam etmiştir.
Yardımlar çoğunlukla nakdi olarak yapılmış zaman zaman özellikle
kışlık kıyafetleri içeren ayni yardımlar da gönderilmiştir. Bosnalı Müslümanların Osmanlı Devleti’ni hala kurtarıcıları olarak gördüğü ve ellerinden gelen
yardımı esirgemedikleri anlaşılmaktadır. Toplumun her kesiminden toplanan
bu yardımların karşılığında büyük bir titizlikle, isim listeleri de hazırlanarak
merkeze gönderilmiş ve muhakkak makbuzlarının talep edilmiştir; İsim listeleri gazetelerde yayınlanarak bir nebze olsun bağışçılar taltif edilmeye çalışılmıştır. Bosna-Hersek’ten savaş yıllarında gönderilen bu yardımlar sivil
toplum teşkilatlarının da önemini göstermesi açısından da ayrıca dikkate
değerdir.
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İLK TÜRK KADIN PİLOT SABİHA GÖKÇEN’İN BALKAN TURU
VE BARIŞ POLİTİKASI
First Female Pilot Sabiha Gokcen’s Balkan Tour And Peace Policy
Saime Yüceer*
Özet: Sabiha Gökçen’in, havacılık eğitimi, Atatürk’ün yönlendirmesi ve kendisinin de istekli
olması üzerine, 3 Mayıs 1935'te Türkkuşu Sivil Havacılık Okuluna kayıt olmasıyla başladı.
Gökçen, burada paraşüt ve planörcülük eğitimi gördü. Sonra yedi öğrenciyle birlikte Kırım’a
gönderilerek altı aylık yüksek planörcülük eğitimini Koktebel Yüksek Planör Okulunda tamamladı. 1936–1937 yıllarında Eskişehir Tayyare Mektebinde havacılık eğitimine devam etti.
Sonra Eskişehir’de bulunan Birinci Tayyare Alayında altı ay görev yaptı. Burada av ve bombardıman uçakları alanında uzmanlaştı ve savaş pilotu oldu. Böylece Gökçen, Türkiye’nin ve
dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanına da sahip oldu. Havacılık kariyerinin en büyük ödülünü 1996 yılında aldı ve "Dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri" seçildi. Bu ödüle
layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu. Mustafa Kemal Atatürk, öncelikle Balkanları ve
Ortadoğu’yu emperyalist politikalardan korumayı ve Türkiye’nin güvenliğini sınırlarının
ötesinde başlatmayı amaçlıyordu. Tarihi ve kültürel bağlar bulunan bu coğrafyayı barış bölgesi haline getiren paktların kurulmasında Ankara ve bölge merkezli olarak üretilen ve bölge
devletleriyle yürütülen politikalar, başarılı sonuçlar vermişti. Bölge devletleri arasında kurulan dostluk ve barışın daha da kuvvetlendirilmesi amaçlanıyordu. Atatürk, Gökçen’i Ankara'da bulunan Balkan Paktı Heyeti üyeleriyle tanıştırdı. Bu tanışma toplantısında Heyet üyeleri, Sabiha Gökçen’i başkentlerine davet ettiler. Gökçen, bu turu tek başına ve Vultee-v tipi bir
uçakla gerçekleştirecektir. Mustafa Kemal Atatürk, “Yurtta Barış Dünyada Barış” politikası
bağlamında barışın ve güvenliğin bütün ülkeleri içine alması gerektiğine inanıyor ve bunun
için çalışıyordu. Atatürk, Sabiha Gökçen’e veda ziyareti esnasında, “…Barışçı bir ülkenin
barışçı kızı olduğunu, yurtta ve dünyada barışı arzu ettiğini, her Türk gibi bunu gönülden
istediğini söylemeyi unutma…” diyecektir. Gökçen de her gittiği ülkede barış mesajı vermeyi
ihmal etmeyecektir. Cumhuriyet Türkiye’si kadınlarının çok başarılı simalarından biri olan
Sabiha Gökçen, beş gün sürecek olan dostluk ve barış gezisinde ilk olarak Atina’yı ziyaret
etti. Gökçen’in Atina ve Selanik ziyaretlerine, Yunan radyosu ve gazeteleri büyük ilgi gösterdi. Türk ve Yunan bayrakları taşıyan kalabalık bir halk kitlesi de karşılamada bulundu.
Atina ve Selanik’ten sonra sırasıyla Sofya, Belgrat ve Bükreş’e gitti. Son durağı olan Bükreş’e indiğinde de diğer ülkelerde olduğu gibi askeri törenle ve yoğun ilgiyle karşılandı. Bir
önceki durağı Belgrat’ta Gökçen, az sayıda kişiye verilen "Beyaz Kartal" nişanı ile onurlandırıldı. Son durağı olan Bükreş’ten hareket ederek 21 Haziran’da İstanbul’a döndü. Sabiha
Gökçen’in Balkan turu, yerli ve yabancı basında geniş ölçüde yer aldı ve hiç şüphe yok ki bu
tur, Türkiye’nin saygınlığını dünya’da yükseltmesinin yanında barışa hizmet eden ve Balkan
halkları arasında yakınlaşmayı sağlayan bir gezi oldu.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Sabiha Gökçen, Uçak, Barış Politikası, Balkan Devletleri.

Abstract: Sabiha Gokcen’s aviation training started with her enrollment in the Turk Kusu
Civil Aviation School on 3rd May 1935 with the guidance of Ataturk and also her own desire.
Here, Gokcen received parachute and sailplane training. Later, together with seven students,
she was sent to Crimea to receive a six-month of advanced training in gliding at Koktebel
High Gliding School. Between the years of 1936–1937, she continued her education in
Eskisehir Aviation School. After that, she served in the 1st Airship regiment in Eskisehir for
six months. Here, she specialized in the field of fighter bombing aircrafts and became a fighter pilot. Hence, Gokcen also assumed the title of the first female combat pilot of Turkey and
•
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the world. She took the biggest award of her aviation career in 1996 and was selected as "one
of the 20 aviators putting their signatures on the world history". She became the first and only
female pilot deemed worthy of this award. Mustafa Kemal Ataturk primarily aimed to protect
the Balkans and the Middle East against imperialist policies and start the safety of Turkey
beyond its borders. In the establishment of pacts making this geography with which it has
historical and cultural ties a region of peace, policies generated as Ankara and region centered
and carried out with the states of the region yielded successful results. It was aimed to
strengthen the friendship and peace established among the states of the region much more.
Ataturk introduced Gokcen to the members of the Balkan Pact Committee visiting Ankara. At
this acquaintance meeting, the committee members invited Sabiha Gokcen to their capital
cities. Gökçen completed this tour by herself and with a Vultee-v type plane. Mustafa Kemal
Ataturk believed within the context of the policy of “Peace at Home and Peace in the World”
that peace and security should cover all the countries and worked to achieve this. Ataturk told
Sabiha Gokcen during his farewell visit that “…You are a pacifist girl of the pacifist country,
desire peace at home and peace in the world, and, as every Turk, do not forget to say that you
desire this heartily …”. And Gokcen did not neglect to give the message of peace in every
country which she visited. Sabiha Gokcen, one of the very successful figures of the Republican Turkey women, firstly visited Athens in her five-day friendship and peace tour. In
Gokcen's Athens and Salonika visits, the Greek radio and newspapers showed great interest.
Moreover, a crowd of people carrying Turkish and Greek flags welcomed her. After Athens
and Salonika, she visited Sofia, Belgrade and Bucharest in the mentioned order. When she
landed in Bucharest, her last stop, as in the other countries, she was welcomed with military
ceremonies and intense interest. In Belgrade, her previous stop, Gokcen was honored with the
"White Eagle" decoration, which was granted to very few people. Moving from Bucharest,
her last stop, she returned to Istanbul on 21st June. Sabiha Gokcen’s Balkan tour appeared
widely in local and foreign press and, with no doubt, this tour did not only enhance the prestige of Turkey in the world, but it also became a tour serving the peace and achieving convergence among the Balkan peoples.
Keywords: Ataturk, Sabiha Gokcen, Plane, Peace Policy, Balkan States

Giriş
Antik Türklerde kadın erkek eşitliği vardı. Ama zamanla farklı kültürlerle karşılaşmaları sonucunda; özellikle de Arap ve Fars kültürlerinin ektisiyle bu eşitlik, kadının aleyhine olacak şekilde bozuldu. Cumhuriyet Türkiye’sinin hedeflerinden birisi de Türk toplumunda kadın erkek eşitsizliğine
son vermekti. Bu konuda halka sunulan rol modellerden birisi de Atatürk’ün
Manevi Kızı Sabiha Gökçen (1913–2001)1 oldu. Bu model örneklik, o gün1

Sabiha Gökçen 1913’te Bursa’da dünyaya geldi. Babası Vilayet Başkâtibi Mustafa İzzet Bey
annesi ise Hayriye Hanımdır. Ailenin en küçük çocuğu olan Sabiha, anne ve babasını küçük
yaşta kaybetti. Ağabeyi tarafından büyütülen Sabiha’yı, Gazi Mustafa Kemal Paşa, 22 Eylül–
8 Ekim 1925 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Bursa Gezisi sırasında manevi evlat edindi.
Bundan sonra yaşamı değişen Sabiha, ilköğretimini Çankaya İlkokulunda tamamladıktan
sonra öğrenimine İstanbul’da, Arnavutköy Kız Koleji ve Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde
devam etti. Bu sırada rahatsızlandı ve öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. Önce Heybeliada’da sonra da Viyana’da tedavi gördü. Fransızcasını geliştirmek için bir süre Paris’te bulundu. 1938 yılında Türk Hava Kurumu Türk Kuşuna “Başöğretmen” tayin edildi. Ulu Önder
Atatürk’ün yaşamını yitirmesi üzerine kadınların orduda görev yapmasına ilişkin yasa çıkarılmadığı için ordudan ayrılmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen, 1955 yılına kadar “Başöğret-
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lerde özellikle de kadınlar için ulaşılamazmış gibi görünen havacılık sektöründe gerçekleşecekti. Türklerin astronomiye olan ilgileri ve özgürlüğe olan
tutkuları, havacılık alanına gösterdikleri sevgiye, temel oluşturan karakteristik özellikleri arasında yer alır. Gökçen’in de havacılığa olan ilgisinin, Mustafa Kemal Atatürk tarafından keşfedilmesi ve manevi kızını bu yolda cesaretlendirmesi, Gökçen’in hayallerini gerçekleştirmesinin önünü açtı. Bu
alanda elde ettiği başarıları, ilk Türk kadın pilot ve dünyanın ilk kadın savaş
pilotu olarak tarihe geçmesini sağlayacaktı. Her ne kadar benim için kadın
ile savaş aynı karede şık durmasa da Atatürk Dönemi Türkiye’sinin barışı
korumak için savaşa hazır olmak stratejisi, dolayısıyla bununla savaşın değil
barışın hedeflenmiş olması göz önünde bulundurulduğunda bu durum farklı
bir anlam kazanıyor. Nitekim Sabiha Gökçen, "Planör Öğretmeni" unvanını
aldığı Koktebel Yüksek Planör Okulundan mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "... Gelecekte, barış içinde bir dünyada, havacılığı savaşın dışında
ve insanlığın daha büyük hizmetlerinde görmek umudu ile saygılar sunarım."2 diyecekti.
Modern havacılık sadece Türkiye için değil; dünya için de yeni bir durumdu. 1900’lerde Avrupa ve Amerika’da uçmaya ve uçağa karşı artan istek
ve ilginin sonucunda; Amerikalı bisiklet üreticisi Wilbur ve Orville Wright
kardeşler Flyer I adını koydukları ilk motorlu uçaklarıyla 17 Aralık 1903’te
12 saniye gibi kısa bir süre havada kalmayı başararak tarihe geçtiler3. Bu
olaydan 6 yıl sonra 1909’da ilk askeri uçağa sahip olan ülke Amerika oldu 4.
men”lik görevini sürdürdü. Sonra Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1964 de
emekliye ayrıldı. 1953 ve 1959’da davet edildiği Amerika'ya, Türk toplumu ve Türk kadınını
tanıtmak amacıyla giden Gökçen için büyük bir Amerika turu düzenlendi. Son uçuşunu 1996
yılında 83 yaşında iken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı. Aynı
yıl havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısının onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava
Üssü'ndeki törende, Dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçildi. Bu ödüle layık
görülen ilk ve tek kadın havacı oldu. Sabiha Gökçen, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Hastanesi'nde 22 Mart 2001 tarihinde saat 08.15'te kalp ve solunum durması sonucu 88 yaşında iken yaşamını yitirdi ve Ankara'daki Cebeci Şehitliği'nde defnedildi.
2
Sabiha Gökçen, Atatürk’le Bir Ömür, Yayına Hazırlayan: O. Verel, Altın Kitaplar Yayınevi,
4. Baskı, İstanbul 2007, s. 103.
3
Türk Havacılık Tarihi, Eskişehir 1950, s. 48. Ayrıca bkz. Hartley Cook, The Birth of Flight,
London 1941; Enzo Angelucci, World Encyclopedia of Civil Aircraft, from Leonardo da
Vıncı to the present, New York 1987.
4
Aynı yıl Almanya ve İtalya askeri havacılık kurumlarını oluşturdular. İngiltere askeri uçaklar konusunda 1909’da çalışmalara başladı ve 1912’de de Kraliyet Hava Sınıfı kuruldu. Avusturya, 1912’de askeri hava sınıfını meydana getirdi. Age, s. 48; 1905 yılında Uluslararası
Havacılık Federasyonu, yine aynı yıl Amerika Havacılık Kulübü kuruldu. 1905 yılında Voisin
adındaki kardeşler Paris yakınlarında ilk tayyare fabrikasını kurdu. Avrupa’da ilk başarılı
uçuşu 26 Ekim 1907’de Voisin’in yaptığı tayyare ile Formon 771 metre uçarak 53 km.lik bir
hız elde edecektir. 1909 yılında ABD’li Wilbur Romanya’ya gelerek deniz albayı olan C.
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Osmanlı Devleti’nde bu konuda ilk girişim 1910’da başlatıldı. İncelemeler yapmak ve pilotaj eğitimi almak için Avrupa’ya subaylar gönderildi.
Türk Havacılığı Trablusgarp Savaşı’nda etkin rol oynayan İtalyan hava gücünden etkilendi. Daha önce Enver Paşa’nın Almanya’da, Fethi Bey’in de
Fransa’daki havacılık hakkındaki raporları da dikkate alınarak bu dönemde,
Mahmut Şevket Paşa Kurmay Yüzbaşı Süreyya Bey’i5, İstanbul’da bir tayyare istasyonu ve mektebi kurmak için gerekli çalışmaları yapmakla görevlendirdi. 1 Haziran 1911’de hava örgütü Harbiye Bakanlığı Fen Kıtaları ve
Müstahkem Mevkiler Genel Müfettişliğinin 2. Şubesine bağlı Hava Komisyonu, kurularak modern Türk havacılığının temeli atılmış oldu 6. 3 Temmuz
1912’de Hava Okulu Yeşilköy’de açıldı7. Hava Okulunda yetişen Türk pilotları ilk olarak Balkan Savaşı’nda mücadele ettiler. Birinci Dünya Savaşı’nda
ise, Çanakkale, Filistin, Irak ve Kafkasya’da savaştılar8. Görüldüğü üzere
havacılık alanında ilk girişimler, askeri alanda gerçekleşmişti. Cumhuriyet
Dönemi’nde askeri havacılığın yanında sivil havacılık da büyük gelişme
gösterecekti. İşte Sabiha Gökçen de ilk olarak Türkkuşu kapsamında sivil
havacılık alanında deneyim kazanacaktır.
1. Türk Tayyare Cemiyeti
Birçok alanda olduğu gibi Türk havacılığı alanında da köklü değişimler, Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirildi. Milli Müdafaa Vekâletinin 13 Haziran 1920 tarihli emri ile Harbiye Dairesine bağlı Kuvâ-yi Havaiye Şubesi
Cobderroya uçuş eğitimi verdi. Daha sonra bu tayyareci Trablus’ta Türk ordusuna esir düşecektir. Türk Havacılık Tarihi, s. 50; Süreyya İlmen, Türkiye’de Tayyarecilik ve Balonculuk
Tarihi, I. Kitap, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1947, s. 19.
5
O bu konuda Süreyya Bey, “Mahmut Şevket Paşa beni çağırarak, tayyarecilikle alakadar
olacağımı beyanla, bu hususta benim memur edildiğimi emretmiştir. Bu vazifeyi üzerime alır
almaz hemen Paris, Berlin, Viyana ateşemiliterlerine birer talimat göndererek Avrupa’da
tayyarecilik hakkında yayımlanan kitaplardan istedim. Ayrıca Avrupa’ya gitmiş olan iki
zabitimizin derece-i sanayii ve gayretleri hakkında muntazam malumat verilmesini, Fra nsa’daki Bileryo Tayyare Mektebi Müdürlüğünden rica etmiştim. (Daha sonra) Kıtaatı Fenniye
Müfettişliği Umumiliğine merbut bir komisyon teşkilini teklif ettim.” demektedir. Bu komisyonun kuruluşu, Türk ordusunda havacılığın ilk resmi kurumu olup, daha sonra Türk Hava
Kuvvetlerinin de kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. S. İlmen, age, s. 20.
6
Age, göst. yer., Yılmaz Öztuna, Yavuz Kansu, Servet Şensöz, Havacılık Tarihinde Türkler,
Ankara 1971, s.129, Yavuz Alıcı, Havacılığa Giriş, İstanbul 1990, s. 19.
7
Rıfat Uçarol, Tarihi Gelişim İçinde Hava Harp Okulu (1951-1987), İstanbul 1988, s. 29.
8
Bu konuda Bkz. Birinci Dünya Savaşı Türk Hava Harekâtı, Genelkurmay Yayını Ankara
1971, Türk Sivil havacılığı ise, 1933’te kurulan “Türk Hava Yolları İşletme İdaresi” ile ileri
seviyede bir örgüte kavuşmuş, 1940’lı yıllarda sahip olduğu uçak sayısı ve organizasyonu
bakımından Avrupa’da ve dünyada havacılık kuruluşları arasında ön sıralarda yer almıştır.
Diğer yandan 1935’te Etimesgut’ta kurulan Türkkuşu, havacılığın ülke genelinde yayılmasında ve sportif alanda havacılık eğitiminde çok önemli hizmetler vermiştir. 1945 yılında “Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı”na (ICAO) girildikten sonra aynı yıl yürürlüğe giren 4749
sayılı yasa ile Türk Sivil Havacılığı uluslararası bir mahiyet kazanmış ve o günden bu yana
gelişmesine devam etmiştir. Yaşar Demirbulak, “Türk Sivil Havacılık Sektöründeki Gelişmeler-İhtiyaçlar-Sorunlar”, Savunma ve Havacılık , Yıl: 1989, No:2, s. 77-84.
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kuruldu. Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk havacıları, TBMM ordusuna
katılmaya başladılar. Her türlü yokluk ve engellere karşı, keşif yapmak,
düşman hava taarruzlarını ve keşfini önlemek gibi çeşitli görevleri yerine
getirerek, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda önemli rol oynadılar 9. “Tayyareciler,
şunu unutmayalım ki, yarının en büyük tehlikesi, göklerden gelecektir.” 10
diyen Mustafa Kemal Paşa, İzmir’in kurtuluşundan hemen sonra başlayarak,
hava kuvvetinin güçlenmesi için, devletin elindeki bütün olanakları seferber
etti.
1923 yılında, ilk iş olarak özellikle Fransız havacılığını incelemek
üzere Albay Muzaffer Ergüder başkanlığında, Avrupa’ya inceleme kurulu
gönderildi. Çeşitli anlaşmalar imzalandı. Gaziemir’de yeniden açılan Hava
Okulu, pilot yetiştirirken her yıl yenilenmek üzere Harp Akademisini bitiren
son sınıf öğrencilerine, 15’er günlük kurslar verilmeye başlandı. 1925’te
İzmir’deki iki uçak bölüğü Eskişehir’e gönderildi ve Eskişehir Tayyare İstasyonu oluşturuldu, Hava Okulu Eskişehir’de yeniden kuruldu. 1 Kasım
1924 Dönemi Meclis açılışında: “Yurt savunmasından söz ederken, askeri
alanda önemli ve etkin bir nitelik taşıyan Hava Kuvvetlerine, büyük meclisin
özellikle ilgisini ve dikkatini çekerim” 11 diyen Mustafa Kemal Paşa, daha
1911 yılında günün birinde Türkiye’nin büyük bir hava filosuna sahip olacağına inanıyordu. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında, Türk
hava gücünün yetersizliğinin ortaya çıkarttığı olumsuzluklar ve hava hâkimiyetinin savaşlarda belirleyici en önemli unsurlar arasında yer alması bu
alanda yeniden yapılanmanın itici faktörü oldu 12.
Bu noktadan hareketle Mustafa Kemal, 16 Şubat 1925 yılında Türk
Tayyare Cemiyetini kurdu. Cemiyet faaliyetlerine, İsmet Paşa’nın Birinci
Büyük Kongreyi açış konuşmasıyla başladı. Genel Başkanlığına, Rize Milletvekili Fuat Bey (Bulca) seçildi13. Kurucu Heyet14, çalışmalarına 18 Ekim
9

Bu görevler çok az sayıda uçakla gerçekleştirildi. Örneğin 26 Ağustos 1922’de, Türk ordusunun elinde 16 tane uçak mevcuttu. S. İlmen, age, s. 14. Yetişmiş insan gücü de azdı. Kurtuluş Savaşı’nda, pilot ve teknik eleman olmak üzere 20 tane subay, 10 tane sivil pilot, 10 tane
makinist ve tamirci olmak üzere havacıların sayısı 40 kişi idi S. Tanman, Türk Havacılık
Tarihi, İstiklal Harbi 1918-1923, C. II, 2. kitap, Hava Basımevi, Eskişehir,1953, s. 197.
10
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, (1906-1938), C. I-III, 3. Baskı, TİTE Yayınları:1, Ankara
1981, s.279 (Bundan sonra bu kaynak ASD 1981 şeklinde kısaltılmış olarak gösterilecektir).
11
ASD 1981, s. 334.
12
Hasan Sezgin, “Geçmişten Günümüze Türk Sivil Havacılığı”, Anadolu Üniversitesi Sivil
Havacılık Bülteni, Yıl: 2, Sayı: 5, Mart 1991, s. 31.
13
Türk Tayyare Cemiyeti Birinci Büyük Kurultay Tutanakları, Ankara 1925, s. 3.
14
Atatürk’ün emriyle kurulan Türk Tayyare Cemiyetinin Kurucu Heyeti (Dönemi 16 Şubat
1925- 18 Ekim 1925) ve milletvekili seçildikleri iller: Saffet Bey (İzmit), Ali Rıza Bey (İstanbul), Dr. Mustafa Bey (Çorum), Ağaoğlu Ahmet Bey (Kars), Saip Bey (Kozan), Avni Bey
(Cebelibereket), Ali Bey (Afyon), Halil Bey (Zonguldak), İlyas Sami Bey (Muş), Esat Bey
(Manisa), Kadri Ahmet Bey (Siverek), Recep Bey (Kütahya), Ragıp Bey (Kütahya), Mahmut
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1925 tarihine kadar devam etti. Atatürk Dönemi’nde altı büyük kongre yapıldı ve bu dönemler içerisinde Fuat Bey Genel Başkanlık görevini sürdürdü.
Türk Tayyare Cemiyetinin kurulmasıyla Atatürk, Türk ulusunun güvenliğini güçlendirecek projelerinden birini daha gerçekleştirmiş oldu. Cemiyet, kısa sürede bir sivil toplum hareketi haline dönüştü. Böylece en küçük
yerleşim birimine kadar halkın Cemiyete maddi ve manevi katkısı sağlandı.
Bu sayede Türk ulusunun bağışlarıyla 351 uçak alındı. Bu uçaklara isim
koyma şenlikleri yapılarak, Türk Tayyare Cemiyetine bağışlandı15. Uçak
alımları konusunda büyük bir coşku yaşanıyordu 16. 1925 yılında her yıl 250
olmak üzere dört yılda 1000 uçağa sahip olmak hedefleniyordu 17. Atatürk’ün
Manevi Kızı Sabiha Gökçen18 O’nun, havacılık hakkındaki düşüncelerini:
“Havacılık en büyük tutkularından, ideallerinden biri halini almıştı. Havacılıkla ilgili bütün yabancı yayınları izliyor bu konudaki, gelişmeleri gün geçirmeden Türkiye’de de uygulama alanına sokmaya çalışıyordu. Bundan
sonra insanlığın hizmetine girecek en büyük gelişmelerin havacılık alanında
olacağına inanıyordu. Ona göre ‘hatta gün gelecek insanoğlu uzaya gidecekti.’ İşte bu çağdaş savaşlarda göklerde üstün olan uluslar tarafından
kazanılacaktı. Gerçi havacılık tekniği çok pahalı bir teknikti. Ama uygar ve
çağdaş Türkiye’nin bu aşamayı başarması gelecek yönünden şarttı...” 19 şeklinde dile getirmekteydi.
Bir yıl sonra 1 Kasım 1925’te, Meclisin 2. Dönem 3. Toplantı yılını
açarken Atatürk: “Efendiler milletimizin ülke savunmasına gösterdiği özel
ilgiye şükran borçluyuz, yurttaşların kendi girişimleriyle vücuda getirdikleri
Nedim Bey (Malatya), Ferit Bey (Ço-rum), Muhittin Bey (Bitlis), Fuat Bey (Kırklareli), İhsan
Bey (Ankara), Şakir Bey (Ankara), Emin Bey (Eskişehir), İsmail Kemal Bey (Çorum), Ruşen
Bey (Afyon), Yahya Kemal Bey (Urfa), Cemil Bey (Tekirdağ), Ali Bey (Urfa), Hilmi Bey
(Ankara), Kazım Karabekir Genel Kurmay Başkanı, Rıfat Efendi (Börekçi) Diyanet İşleri
Başkanı, Avundukzade Mehmet Bey Tüccar, Albay Hüseyin Hüsnü Bey Milli Savunma
Bakanlığı Müsteşar Muavini, Ziya Cevher Bey Gazeteci, Nemlizade Sıtkı Bey Tüccar, Erzurumlu Nafiz Bey Tüccar, Hikmet Bey Mimar olmak üzere 34 kişiden oluşmaktaydı. Türk
Tayyare Cemiyeti Birinci Büyük Kurultay Tutanakları, s. 3.
15
Türk Tayyare Cemiyetinin 4. Büyük Kurultay Tutanakları, Ankara 1930, s. 10.
16
Şu sloganlar bu coşkuyu ortaya koymaktaydı: “Havamızın enginlerinde Pervane ve motor
sesi gece gündüz, bir nabız gibi durmadan vuracaktır. Aziz yurdun her köşesindeki kalpler bu
azim ve iman ile çarpıyor. Şimdiye kadar başlarımızın üstünde taşıdığımız bayrağımızı bu ndan sonra da muzaffer kanatlarımız göklerde taşıyacaktır”, Havacılık ve Spor Dergisi, Sayı:12, 30 Teşrinisani 1929, s. 219.
17
TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 3. Basım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
1999, s. 543. Görüşmelerden o dönemde devletin güvenlik politikalarında, hava gücüne
önemli bir rol yüklendiği anlaşılmaktadır. Bu konuda bkz. TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II,
s. 538-548.
18
Bkz. Saliha Merttürkmen, “İlk Türk Kadın Pilot Sabiha Gökçen”, Altımetre Mecmuası,
Sayı: 3, İstanbul 1992, s. 21-24.
19
Sabiha Gökçen, Atatürk’ün İzinde Bir Ömür Böyle Geçti, Yayına Hazırlayan: O. Verel,
İstanbul 1982, s. 64.
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Tayyare Cemiyeti az zamanda verdiği semerelerle geniş bir gelişme umut
edilmektedir.”20 demekteydi. Bu konuşma, kuruluşundan itibaren Cemiyete,
halkın ilgisinin oldukça yoğun olduğunu göstermektedir. Bu ilgiyi ortaya
koyan diğer bir veri ise, Anadolu’nun hemen her şehir ve kasabasında
500’ün üzerinde Türk Tayyare Cemiyeti Şubesinin açılmış olmasıdır 21. Mustafa Kemal Atatürk, zaman zaman kurumun genel yönetim kurulu toplantılarına katılıyor, sık sık eğitim yapılan alanlara gidiyor, havacılarla birlikte
olmaktan, onlara destek sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyordu 22. Manevi Kızı Sabiha Gökçen’i, havacılık alanında yetişmesi için teşvik etmesi de
bu bağlamda ayrı bir önem taşımaktadır. Gerçekten de Atatürk’ün havacılık
alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla23, yurtta yarattığı havacılık coşkusu
sonucunda, o günün koşullarında kısıtlı olanaklara sahip olan Türk halkı,
havacılığı desteklemek için adeta seferber oldu. Bu sayede havacılık tutkusu, Türk gençleri arasında hızla yayıldı24.
Diğer tarafta, 24 Mayıs 1935’te yapılan 6. Kongrede, Türk Tayyare
Cemiyetinin adı, Kurumun, etkinlik alanını tam olarak kapsayacak şekilde:
Türk Hava Kurumu olarak değiştirildi. Havacılık alanında yapılan büyük
işlerden birisi de Türkkuşunun kurulması oldu25. Bu Kurum, “Türkkuşu Genel Müdürlüğü” adı altında 3 Mayıs 1935’te, Mustafa Kemal Atatürk tara20

ASD 1981, s. 343.
Sabiha Gökçen, age, s. 489-517.
22
Atatürk Havacılara büyük önem vermiştir: “Atatürk döneminde yapılan Cumhuriyet Bayramlarında, geçit törenine katılan uçuş birlikleri, geceyi Ankara’da geçirirlerdi. Pilotlar o
gece düzenlenen Cumhuriyet Balosuna Atatürk’ün emriyle davet edilirlerdi. Ancak Bakanların, Orgenerallerin, Kordiplomatiğin katılabildiği bu baloların ilk büfesi havacılara açılırdı
ve havacılar balo süresince Atatürk’ün yakın ilgi ve iltifatlarını görürlerdi. Bu da havacıların
bundan sonraki yaşamlarında hatırladıkları en önemli anı olurdu.” Tarık Gökeri, Hava Kuvvetlerimizde Menkıbeleşen Enver Akoğlu, Ankara 1988, s. 5-6.
23
Halkta, havacılık alanında ilgi uyandırmak için bireysel etkinlikler de gerçekleştiriliyordu.
Örneğin Cumhuriyet gazetesinde çıkan “2 Eylül 1931: Havacılık propagandası” başlıklı
yazıda: “Vecihi Bey (Hürkuş) sivil halkı havacılığa özendirmek için uçağıyla Türk Tayyare
Cemiyeti adına Karadeniz bölgesini kapsayan bir yurt gezisine çıktı. Vecihi Bey… Birinci
Dünya Savaşı yıllarında Yeşilköy’deki Tayyare Mektebine giderek pilot oldu. Kurtuluş Savaşı’nda büyük yararlılıklar gösterdi. 1925’te tamamen bireysel çabalarıyla ilk Türk uçağı olan
“Vecihi K VI”yı yapıp uçurdu. Hava Kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra Türk Tayyare Cemiy eti’ne katıldı. Bundan sonraki yıllarını sivil havacılığı geliştirmeye ve sevdirmeye adadı. Yurt
gezilerinde kullanacağı uçağı alabilmek için ilginç bir bağış kampanyası düzenledi. İlk ya rdım Ceyhan İlçesinden geldiği için alınan ilk uçağa da Ceyhan adı verildi.” denilerek bu
türden bir habere yer verilmekteydi. Cumhuriyet Gazetesi Fotoğraflarıyla, Cumhuriyetin 80
Yılı, 3, s. 50.
24
S. Gökçen, age, s. 65, 67.
25
Ulus, 4 Mayıs 1935, ASD 1981, s. 278, Atilla Taçoy, “Türkiye’de Havacılık”, III. Ulusal
Havacılık Sempozyumu, (25-26 Kasım), Eskişehir 1991, s.205-209; Türk Hava Kurumu Broşürü, Ankara s. 2, O. Verel, İstikbal Göklerin Gökler Bizimdir, C. II, THK Yayınları: 4, İstanbul 1985, s. 22.
21
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fından açıldı. Pilot yetiştirecek olan Türkkuşunun kuruluşu 26, gençler arasında büyük bir coşku yarattı. Bu sayede havacılık etkinlikleri, ülkenin her tarafına büyük bir hızla yayıldı. Bu olay Cemiyet Nizamnamesinde: “Türk ulusunu kanatları altında tutan büyük kartal, Atatürk ve yüce başkanımız İsmet
İnönü, Türkkuşunu değerli söylevleriyle açarak 3 Mayıs tarihini unutulmaz
bir gün yapmışlardır. 18 yaşından 35’e kadar kadın, erkek bütün Türk gençlerine planör uçuşunu ve paraşütle atılmayı öğretecek olan Türkkuşu Ankara
Şubesi’nin bu gün 200 üyesi vardır.”27 şeklinde yer almaktadır.
Türkkuşunun, Etimesgut Hava Alanında yapılan açılış töreninde Atatürk, yaptığı konuşmada: “Bizim dünyamız bilirsiniz, topraktan, sudan, havadan oluşmuştur. Hayatın esas unsurları bunlar değil midir? Bu unsurlardan birinin eksikliği, yalnız eksikliği değil sadece bozulması hayatı imkânsız
kılar. Cumhuriyet Hükümeti havacılığı bütün milletin işi yapmak kararındadır. Türk çocuğu her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek düzeyde gökte
seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın, bundan gerçek dostlarımız
sevinecek Türk milleti mutlu olacaktır.”28 diyordu.
Türkkuşunun, daha fazla gence hizmet verebilmesi amacıyla 1937 yılında, Ankara ve İzmir’de birer paraşüt kulesi açıldı29. 10 Temmuz 1936’da,
Türk Hava Kurumu’nun İnönü’de kurduğu Planör Kampı, 1937’de Etimesgut Uçak Fabrikası’nın kurulması ile birlikte birçok etkinlikleri de devam
ettiren Türk Hava Kurumu, Ortadoğu’nun en güçlü kuruluşu oldu. Dünyanın
da önde gelen kuruluşları arasında yerini aldı30.
2. Sabiha Gökçen’in Balkan Turu ve Barış Politikası
Çağdaş Türkiye’nin uluslar arasında tanınan simalarından biri olan
Sabiha Gökçen’in havacılığa ilgi duyması şöyle başladı: Gökçen, 3 Mayıs
1935 tarihinde Türkkuşunun açılış töreninde yapılan planör gösterilerinden
çok etkilendi. Bunu gözlemleyen Atatürk, “Gökçen, görüyorum çok heye26

Bkz. Celal Berk, “Türkkuşu”, Uçan Türk, Sayı: 9, Ankara 1970.
Türk Tayyare Cemiyeti, Esas Nizamname ve Madalya Nizamnamesi, Ankara 1932, s. 2425.
28
ASD 1981, s. 280; Havacılık ve Spor, Sayı: 142-143, 15 Mayıs 1935 Ankara, s. 2300, Ulus,
4 Mayıs 1935.
29
Ankara Motorlu Tayyare Kampı, “Havacılık ve Spor”, Temmuz 1937, Sayı:195, s. 1357.
30
Atatürk Türk Tayyare Cemiyetini kurarken, Türk ulusunun yardımseverliğine güvendiği
kadar, ona sürekli kaynak olacak gelirleri de sağladı: Cemiyetin kuruluşu sırasında Atatürk,
bu kuruma 10 bin lira bağışladı. O döneme göre bu para, Cemiyete önemli bir katkı sağlayacak boyuttaydı. Bunun yanında daha çok para gerektiren havacılığı istenilen seviyeye ulaştırmak için, Cemiyete sürekli gelir kaynakları sağladı. Bu amaçla bağış, zekât, fitre, kurban
derilerinin yanı sıra tayyare pulu ve piyangosunu, her paket sigaradan birini, askeri terhis
belgelerinin basım ve dağıtım ücretini, el ve duvar ilanlarının gelirlerini, Uşak Şeker Fabrikasının her yılki, ürününün ilk gelirinin, İzmir ve Ödemiş’deki iki adet cıva madeninin gelirlerinin ve büyük nutkun süresiz olarak basım ve satım gelirlerinin, Cemiyete mali kaynak olarak
aktarılması sağlandı.
Verel, age, s. 16, Azmi Süslü, agm, s. 12.
27
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canlandın sen bu gösterilerde... Nasıl, sen de böyle havalarda süzülebilir,
paraşütle atlayabilir misin bakalım?” dedi. Sabiha Gökçen’in, “... Onların
yerinde olmak isterdim...” cevabı üzerine de “cesaretini beğendim...” dedi
ve Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Fuat Bulca’ya “Fuat Bey, Bizim Gökçen de çalışmalara katılmak istiyor.”31 diyerek kaydını yaptırdı. Türk Hava
Kurumu’nun Türkkuşu Sivil Havacılık Okuluna kayıt olan ve 4 Mayıs’ta
çalışmalara başlayan Gökçen, burada paraşüt ve planörcülük eğitimi gördü.
Bu eğitim sonunda A ve B brövelerini aldı. Sonra yedi erkek öğrenciyle
birlikte Kırım’a gönderilerek altı aylık yüksek planörcülük eğitimini Koktebel Yüksek Planör Okulunda tamamladı32. Rusya'dan dönüşünde Atatürk'ün
isteği üzerine, Ankara'da motorlu uçakla uçuş eğitimine başladı. Teori derslerini Binbaşı Savmi Uçan, pratik dersleri de Muhittin ismindeki hoca veriyordu33. Gökçen, motorlu uçakla tek başına ilk uçuşunu 25 Şubat 1936’da
gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen uçuşunu tamamlayıp iniş yaptığında, yanına
ilk gelen Atatürk oldu34.
Atatürk O’na, '' Teşekkür ederim Gökçen... Beni çok mutlu ettin. Şimdi
artık senin için planladığım şeyi açıklayabilirim. Belki de dünyada ilk askeri
kadın pilot olacaksın. Bir Türk kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne iftihar edici bir olaydır tahmin ediyorsun değil mi... Şimdi derhal harekete
geçerek
seni
Eskişehir
Askeri
Tayyare
Okulu'na
35
ğim...'' demişti. Sabiha Gökçen’in bu okuldaki eğitimi, 1936–1937 Dönemi’nde 11 ay sürdü. Burada uygulamalı ve kuramsal dersler gördü. Trakya
ve Ege manevralarına katıldı. Sonra Eskişehir’de bulunan Birinci Tayyare
Alayında altı ay görev yaptı. Burada av ve bombardıman uçakları alanında
uzmanlaştı. 30 Ağustos 1937’de askeri uçuş brövesi aldı. Askeri pilot oldu.
İlk Türk kadın pilot olan Gökçen, böylece dünyanın ilk kadın savaş pilotu
unvanına da sahip oldu.
Mustafa Kemal Atatürk, Balkanları ve Ortadoğu’yu barış bölgesi haline getiren paktların kurulmasında, evrensel hedefleri olan, Ankara merkezli
ve bölge merkezli olarak ürettiği politikalarla, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede ve dünyadaki konumunu yükseltmişti. Atatürk, Manevi Kızı Sabiha
31
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1992, s. 2124.
32
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Gökçen’in, Ankara'da bulunan Balkan Paktı Heyeti üyeleriyle tanışmasını
istiyordu. Bu olayı Gökçen şu şekilde anlatmakta: “Balkan Paktı heyeti o
günlerde Ankara’ya gelmişti… Atatürk kendileriyle görüşmek fikir ve düşüncelerini belirtmek için hastalığına rağmen Ankara’ya gelerek heyete Çankaya köşkünde bir çay verdi. Çay saatinden önce beni yanına çağırttı… ‘Gökçen’ dedi, ‘Çaya senin de gelmeni istiyorum. Askeri üniformayı giy, aldığın
madalyayı da göğsüne tak. Balkan ülkelerinin radyoları, gazeteleri dergileri
senin buradaki çalışmalarına her zaman yer veriyorlar. Seni uzaktan değil
yakından tanımalarını istiyorum.”36 Bunun üzerine Sabiha Gökçen, “Emrettiği gibi yaptım. Askeri üniformamı giyip, göğsüme madalyamı takarak çay
salonuna indim. Atatürk beni konuklara tanıttı. Sohbet sırasında konuklar
büyük bir içtenlikle benim uçağımla Balkan ülkelerinin başkentlerine gitmemi ve kendilerinin konuğu olmamı istediler…” 37 Bu teklif karşısında Atatürk,
Gökçen’e dönerek bu işi başarıp başaramayacağını sordu. O da çalışması
durumunda başaracağını söyledi. Atatürk bu durumu, Balkan devletlerinin
temsilcilerine, “Davetinize ben de kızım Gökçen de çok teşekkür ediyoruz.
Bir ay sonra Türkiye’den uçarak değerli ülkelerinizin başkentlerini ziyaret
edecek.”38 diyerek Gökçen’in cevabının olumlu olduğunu bildirdi.
Bundan sonra Balkan devletleri dışişleri bakanlıkları vasıtasıyla Sabiha Gökçen’i, ülkelerine resmi olarak davet ettiler. Gökçen ise çalışmalarına
başlamak üzere Atatürk’le İstanbul’a döndü. Amerika’dan satın alınan Volti
askeri uçaklarla birlikte Jack isminde bir de tecrübe pilotu gelmişti. Gökçen
de Balkan turuna Volti ile çıkacağı için Pilot Jack ile çalışacaktı. Sabiha
Gökçen uçağı tanıdıktan sonra, bir süre Yeşilköy'de uçuş talimleri yaptı39.
Bundan sonra ülke içinde ama tek başına deneme uçuşları yapmaya başladı.
En sonunda yarım Türkiye turu yaptı. İstanbul’dan hareket ederek sırasıyla
Köyceğiz, Tuzgölü, Ankara, Zonguldak turunu gerçekleştirerek; buradan da
tekrar İstanbul’a döndü ve böylece turunu tamamlamış oldu. Bu tur, kesintisiz bir şekilde yapıldı ve beş buçuk saat sürdü. Gökçen bunu, “Dönüşümde
beni büyük bir sevinçle karşıladı Amerikalı hocam. Çünkü her gittiğim yere
tam zamanında varmıştım. Jack, ‘Artık bu kadar çalışma yeter… Göreceksin
Balkan turu senin için bundan da kolay olacak.’ dedi.” 40 şeklinde aktarmaktadır. Bundan sonra Gökçen, 16 Haziran 1938’de beş gün süren bir Balkan
turuna çıktı ve Atatürk’ün isteği üzerine bu turu tek başına uçarak gerçekleştirdi.
36
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Gökçen, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan 1 Temmuz
1938 tarihli ve “Başvekâlet Yüksek Makamına” başlığını taşıyan raporuna,
“Aldığım emir üzerine Balkanlarda bir turne yapmak üzere, 16 Haziran
1938 Perşembe günü saat yedi buçukta Volti tayyaresile Yeşilköyden hareket
ettim.”41 cümlesiyle başlayarak bu işi görevli olarak gerçekleştirdiğini bildirmektedir. Aslında bu resmi bir görevdir. Çünkü yukarıda da belirtildiği
gibi Balkan devletleri dışişleri bakanlıklarının daveti üzerine gerçekleşmiştir.
Kendisinin de belirttiği üzere Vultee-v tipi bir uçakla İstanbul Yeşilköy’den
havalanarak42 Atina, Selanik, Sofya, Belgrat ve Bükreş’e gidecekti. Yani bu
tur sırasıyla, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya'yı kapsamaktaydı. Bulgaristan dışındaki üç devlet 1934'te imzalanan Balkan Paktının
üyesiydi.
Mustafa Kemal Atatürk, “Yurtta Barış Dünyada Barış” politikası kapsamında, barışın ve güvenliğin bütün ülkeleri içine alması gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışıyordu. Balkan Turuna çıkmadan önce gerçekleştirdiği veda ziyaretinde Gökçen’e Atatürk, “…Barışçı bir ülkenin barışçı kızı
olduğunu, yurtta ve dünyada barışı arzu ettiğini, her Türk gibi bunu gönülden istediğini söylemeyi unutma…”43 diyecektir. Çağdaş Türk kadınını temsil eden başarılı örneklerden biri olan ilk kadın Türk pilotu ve dünyanın ilk
kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in, “Yaşamımın bir başka renkli tarihidir
bu 16 Haziran 1938…” şeklinde ifade ettiği Balkan turunda ilk ziyaretini
Atina’ya gerçekleştirdi.
Planlandığı üzere Gökçen, Atina’ya gitmek üzere İstanbul’dan havalandı. Ancak kötü hava şartları nedeniyle Edremit’e zorunlu iniş yapmak
durumunda kaldı. Tekrar havalanan Gökçen, İzmir üzerinden Atina’ya ulaştı.
O, “Atina üzerinde birkaç tur yaptıktan sonra saat 11.25’te Totoi meydanına
muvaffakiyetle indim. Meydanda çok iyi ve samimî karşılandım. Karşılayıcılar arasında, Türkiye Elçisi Ruşen Eşref Ünaydın, Türkiye Başkonsolosu ile
41
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Elçilik ve Konsolosluk erkânı, Yunan Başvekili namına bir hariciye memuru,
Hava Nazırı namına bir mümessil, Atina Belediye Reisi, Türk Yunan Ticaret
Ofisi Reisi, Balkan Cemiyeti Reisi ve tayyare zabitlerinden mürekkep kesif
bir kalabalık vardı...”44 diyecektir. Atina’da gazetecilere verdiği demeçte
Gökçen, “Balkan turuna çıkan ilk askeri Türk kadın pilotu olduğum için
mutluyum. Sanırım bu işi bütün dünyada ilk defa başarabilen ben olacağım.
Türk kadınlarının her alanda neler yapabileceğine dost ülkelerin tanık olmasını istedim. Beni bir barış elçisi olarak da kabul edebilirsiniz... Büyük ulusal savaştan sonra sizlerin de bildiğiniz gibi Cumhuriyet yönetimi ile dünyada mucizeler yaratabilen ender ülkeler arasına girdik. Daha da ilerleyeceğiz. En büyük devletlerle aynı duruma gelmeye çalışacağız. Biz Atatürk’ümüzün dediği gibi yurtta ve dünyada barış isteyen bir ulusuz. Temelli
barış gerçekleşmedikçe, dünyada huzur bulmaya, rahat yaşamaya olanak
yoktur. Savaşı değil barışı sevmeliyiz. Düşman ülkeler değil, kardeş ülkeler
olmalıyız. Bir Türk kadın asker uçmanı size barışı anımsatmak, dostluğu
perçinletmek için geliyor.”45 Gökçen buradan Askeri Tayyare Mektebine
gidildiğini ondan sonra da Ruşen Eşref Ünaydın’la birlikte Yunan Başbakanı
tarafından kabul edildiklerini belirtir. Akşam Türk Elçiliğinin verdiği yemeğe Balkan devletlerinin elçileri de katılmıştır. Daha sonraki duraklarda da
Balkan devletlerinin temsilcilerinin katılımları gerçekleşecektir. Bu durum,
Balkan devletlerinin Türkiye’ye verdiği önemi göstermesi bakımından da
anlamlıdır. Balkan halkları arasındaki birlik ruhunun fotoğrafı olarak da
tanımlamak gerekir.
Yunan basınında, Türk Tayyarecisi Sabiha Gökçen hakkında hayranlık ve samimiyet barındıran yayınlar yapılmıştır. Cumhuriyet gazetesinin
Proia diyor ki, başlığıyla verdiği alıntıda, “Türkiye'nin mukadderatına hâkim
olan yaratıcı dâhinin tahakkuk ettirdiği büyük ıslahatın bariz vasıflarından
birini de genç bir tayyareci kızın cesaretinde göstermektedir. Milli faaliyetin
bütün şubelerinde temayüz eden Türk kadınının hukuk müsavatını elde edeli
sanki birçok asırlar geçtiği zannedilebilir. Reisicumhur Atatürk kızı burada
ve Selanik'te kendisine, Atatürk'e ve memleketine matuf hararetli ve samimi
sempatiler içinde yaşayacaktır.”46 denilmekte.
Sabiha Gökçen, büyük ilgi gördüğü Atina programını tamamladıktan
sonra uğurlama törenini takiben 17 Haziran 1938 Cuma günü, saat 11.20’de,
Totoi Meydanından Selanik’e ulaşmak üzere havalandı. Bir saat yirmi dakika sonra Selanik’e iniş yaptı. Gökçen’in raporundan, bu yolculuğun iyi geçtiğini, herhangi bir sorunla karşılaşmadığını öğreniyoruz. Selanik’i ziyaret
etmesini Atatürk istemişti. Söz konusu ziyaret özellikle bu açıdan anlam
44
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taşıyordu. Gökçen, iki saat kadar Selanik’te kaldı ve Atatürk’ün evini ziyaret
etti. Şüphesiz kendisi için de anlamlı olan ve heyecan barındıran bu ziyaretiyle, Atatürk’ün isteğini yerine getirmiş oldu. Bundan sonra Selanik’ten
Sofya’ya ulaşmak üzere hareket etti. Gökçen, Selanik’e inişinde ve oradan
havalanırken Türk Konsolosluğu mensupları, yerel memurlar, tayyareciler ve
halk tarafından kendisi hakkında coşkulu gösteriler yapıldığını raporunda
vurguluyor47.
Gökçen, Selanik’le Sofya arasında olumsuz hava koşullarına rağmen
başarılı bir uçuş gerçekleştirdi ve bir saat on dakika sonra: Saat 17.15’te
Sofya’ya iniş yaptı. Gökçen burada ellerinde Türk Bayrakları olan daha da
büyük bir halk kitlesi tarafından karşılandığını belirtir. Kendisini Tayyare
İstasyonunda karşılamaya gelenler arasında, Bulgar Hükümeti adına Protokol Umumi Müdürü, Sofya Belediye Başkan Yardımcısı, tayyare subayları
ile Türkiye Elçisi Şevki Berker ile Elçilik memurları bulunuyordu. Gökçen,
karşılama töreninden sonra saraya giderek, defteri mahsusu imzaladı ve Türk
Elçiliğinde verilen çay ziyafetine katıldı. Bu ziyafette bazı bakanlar, Saray
Nazırı, milletvekilleri, elçiler ve askeri ataşeler, Genelkurmay Başkanı, komutanlar, pilotlar ve basın mensupları hazır bulundu. Geceyi Sofya’da, Türk
Elçiliğinde geçirdi. Sabiha Gökçen Sofya’da büyük bir Atatürk sevgisiyle
karşılaştığını vurgular. Sadece bunu, orada yaşayan Türklerde değil Bulgarlarda da gözlemlediğini; Bulgarlara ait dükkânların çoğunda Atatürk fotoğrafının asılı olduğunu belirtir. Bu sevgiyi, Mustafa Kemal Paşa'nın Sofya askeri ataşeliği zamanında şehirde kazandığı sempatiyle açıklar 48.
Yukarıda da değinildiği üzere Sabiha Gökçen, Bulgaristan’daki programını tamamlayarak, 18 Haziran 1938 Cumartesi günü, saat 09.15’te Sofya’dan Belgrat’a hareket etti. Bu uçuşunu Gökçen, “Seyir esnasında hava
çok bulutlu idi. Tayyaremde bir arıza olmadı. Bir buçuk saatte Belgrat üzerine geldim. Yugoslav avcı tayyarelerinden mürekkep bir filo beni istikbale
çıkmıştı. Şehir üzerinde bir devir yaptıktan sonra, saat 10.45 te Zemun’daki
askerî tayyare meydanına indim. Meydanda49, Türkiye Elçisi Haydar Aktay
ve refikası ile Elçilik erkânı, Yunan ve Romen Elçileri, Yugoslavya Hariciye
Nazırı namına Teşrifat Müdür Muavini, askeri ve sivil hava teşkilatları mümessilleri, Yugoslav ilk kadın tayyarecisi ve güzide bir halk kitlesi tarafından
samimiyet ve hararetle karşılandım.”50 diye anlatmakta. Daha sonra Askeri
47
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Bando, Türk ve Yugoslav milli marşlarını çaldı. Yugoslavya Genel Kurmay
Başkanı, “Merhaba Türk kızı… Kanatlanan dünyada Balkan turu yapmayı
göze alabilen ilk kadın pilot, hem de askeri pilot olmanız dolayısıyla ne kadar öğünseniz yeridir. Bununla yalnız siz değil, yalnız bütün Türkler değil,
bütün Balkanlar, bütün dünya öğünmelidir…” 51 cümlelerinin de yer aldığı
bir karşılama konuşması yaptı.
Yugoslavlar da o dönemde sivil havacılığa büyük önem veriyorlardı.
Onların da kadın havacıları vardı. Bu törende, Sabiha Gökçen, ilk Yugoslav
kadın havacıyla sohbeti sırasında gerçekleşen bir diyalogu şu şekilde aktarmakta, "... bayan Yugoslav havacı bir ara kulağıma eğilerek şunları söyledi
samimiyetle: 'Ben sizin yaptığınızı asla yapamazdım. Yalnız başına bir Balkan Turu gerçekleştirmem için Belgrat Kentini bağışlayacaklarını bilsem
yola çıkmazdım!' Gerçi bu büyük bir iltifattı benim için ama sanırım daha
uzun yıllar hiçbir hanım uçucu bu turu yapmaya kalkışamayacaktı."52. Tören
sonrasında Sabiha Gökçen, Belgrat ziyareti süresince refakatine memur
edilmiş olan Yüzbaşı Kosta Hosiç ile havaalanından ayrılarak elçiliğe gitti53.
Atina ve Sofya’dakinden çok daha kalabalık bir halkın karşıladığı
Belgrat’ta54, 18 Haziran’da Gökçen’in şerefine Saat 13.00’da Yugoslav Hava
Kuvvetleri adına General Yankoviç tarafından Avala Dağı’ndaki otelde bir
öğle yemeği verildi. Yemek esnasında, Gökçen’e, Yugoslav Hava Kuvvetleri
Komutanı General Yankoviç tarafından Yugoslav Hava Nişanı, takdim edildi. Türk Elçiliğinde verilen akşam yemeğinde ise Kral adına Naib tarafından
verilmiş olan “Beyaz Kartal Nişanı” Harbiye Nazırı General Mariç tarafından Gökçen’e takdim edilmiştir. “Beyaz Kartal Nişanı”, o güne kadar sadece
dört kişiye verilmişti55. Akşam yemeğini takiben büyük bir suare tertip edildi. Yemekte, Harbiye ve Bahriye Nazırı General Mariç, Hariciye Nazırı Muavini, Yugoslav Hava Kuvvetleri Komutanı ve Muavini, Yunan, Romen ve
Bulgar Elçileri, suarede de birçok Yugoslav Hava, Kara ve Deniz yüksek
erkânı ile askeri ataşeler, hava ataşeleri, Balkan devletleri elçiliklerinin üst
düzey temsilcileri bulundu56.
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Gökçen, 19 Haziran 1938 Pazar günü, saat 12.00’da, Belgrat’tan, Bükreş’e gitmek üzere havalandı. Belgrat’ta karşılama törenine katılanlar, uğurlama töreninde de hazır bulundular. Hareketten önce yine Türk ve Yugoslav
milli marşları çalındı. Gökçen Belgrat’ta yapılan tezahüratı “…her yerdekinden üstün ve canlı idi.” diyerek vurgulamaktadır. Belgrat’la Bükreş arasında
hava, özellikle Karpatlar üzerinde çok bulutlu ve sisli idi. Gökçen, Bir saat
on beş dakikada Bükreş’e ulaştı57. Burada Benisa sivil tayyare meydanına
iniş yaptı. Hava İstasyonunda, Türkiye’nin Bükreş Elçisi Hamdullah Suphi
Tanrıöver ile elçilik memurları, Prenses Marina Stirben, Hava ve Deniz Nezareti Umumi Kâtibi, İstasyon Kumandanı, Enternasyonal Hava Federasyonu Umumi Kâtibi, Hava Mitingini58 tertip eden, cemiyet temsilcileri, basın
mensupları, sivil tayyarecilik reisi, erkek ve kadın askerî ve sivil tayyareciler
ve büyük bir halk kitlesi tarafından samimî dostluk sloganları ve alkışlarla
karşılandı. O gün saat 14.00’da, aynı meydanda “Uluslararası Tayyare Mitingi” başladı. Bu mitingde halk, Sabiha Gökçen’in de bir uçuş yapmasını
ısrarla istedi. Ertesi günü halkı selamlamak için bir gösteri uçuşu yaptı. İki
defa alçaktan uçarak halkı selamladı. Bundan çok mutlu olan halk, meydana
çiçekler atarak karşılık verdi. Gösteriyi bitirmeden önce son defa havalandığında, uçağında arıza izlenimi veren ses duyması üzerine inişe geçti ve iniş
sırasında sevgi gösterileriyle meydanı dolduran insanların zarar görmemesi
için sert bir fren yapmak ve uçağın yönünü halkın aksi istikametine çevirmek
zorunda kaldı. Hiç kimseye zarar vermeden iniş gerçekleşti. Gökçen'i üzen
tek olay, tayyarenin iniş takımının kırılmış olması oldu. Fren yapıp uçağın
yönünü değiştirmemiş olsaydı, iniş alanına haddinden fazla yaklaşan halk
zarar görebilirdi. Gökçen bu kazanın sebeplerini:
• Meydanın küçük olması ve halkın meydana girerek sahayı daha ziyade daraltması,

57

Romanya gezisiyle ilgili olarak Cumhuriyetin verdiği haberde, “Romanya gazeteleri, bugün
dahi Türk tayyareciliği hakkında neşriyatlarına devam ediyorlar. Gazeteler ve mecmualar bu
bahse uzun makaleler tahsis eylemektedirler. Ezcümle bugünkü lö Moman gazetesi, Sabiha
Gökçen serlevhası altında neşrettiği çok güzel bir maklalede, Milli hükümet kurulduğundan
beri Türkiye’de tayyareciliğe verilen ehemmiyeti, tafsilat ile kaydetmekte, Bayan Sabiha
Gökçen’i, yeni Türk kadınlığının timsali diye göstermektedir. Bayan Sabiha Gökçenin çok
genç yaşına rağmen, gayet kuvvetli istidadlarla tayyarecilikte muvaffakiyetler elde ettiği ve
husus ile Dersim Hareketi sırasında askeri tayyarelerle kahramanca vazifesini gördüğünü
tebarüz ettirmektedir. Bütün gazeteler Bayan Sabiha Gökçeni bu Balkan Turnesile elde ettiği
muvaffakiyetten dolayı tebrik etmektedir.” denilmekte. Cumhuriyet, 20 Haziran 1938, s. 7.
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• Yağan yağmurların toprağı çok yumuşak bir hale koyması olarak
izah etmektedir59.
Sabiha Gökçen’in, saat 17.30’da gerçekleştirdiği bu uçuşundan önce
yayınlanan radyo programında, Gökçen hakkında onur verici cümleler yer
aldı ve “Bize dost ve müttefik Türkiye’nin ve tayyareciliğinin selâmını getiren bu genç ve cesur tercümei hali muvaffakiyetlerle dolu tayyarecinin şahsında biz de kardeş Türkiye’yi ve Türk tayyareciliğini selâmlıyoruz.” 60 denilmiştir.
Bükreş'e geldiği günün akşamı, Sabiha Gökçen için Romen tayyareciliği adına bir yemek verilmişti. 20 Haziran Pazartesi günü akşamı ise, Türk
Elçiliğinde büyük katılımlı bir yemek düzenlendi. Bu yemekte, eşleriyle
beraber, Romanya Hava ve Bahriye Nazırı, Hava ve Bahriye Nezareti
Umumi Kâtibi, Sivil Tayyarecilik Dairesi Başkanı, Yunan ve Yugoslav Elçileri, Romen Tayyarecileri Birliği Başkanı, Enternasyonal Tayyarecilik Federasyonu Temsilcisi, Havacılığı Teşvik Cemiyeti mensupları, birkaç defa
tayyare ile Ankara’yı ziyaret eden Romen Kadın Tayyareci Turnaya ve elçilik memurları bulundu61.
21 Haziran 1938 Salı günü, saat 11.30’da, karşılama töreninde olduğu
gibi ve aynı şekilde coşkulu tezahüratta bulunularak uğurlama töreni gerçekleşti. Gökçen bu şekilde görkemli bir törenle Bükreş’ten İstanbul’a hareket
etti. Ancak uçağının pusulasının bozulması nedeniyle Bükreş’in kuzeydoğusunda bulunan Bozau’daki askeri tayyare meydanına, zorunlu iniş yapmak
durumunda kaldı. Burada uzmanlar tarafından derhal kontrol edilen uçağın
pusulasının çalışamayacak şekilde kırılmış olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Gökçen’in uçağına küçük bir pusula takıldı. Bundan sonra Bozau’dan
15.30 da havalandı ve iki saat beş dakika sonra Yeşilköy’e inişini gerçekleştirdi.
Sabiha Gökçen’in tayyaresi, Yeşilköy Hava Meydanının üzerinde göründüğü sırada Halk, “Yaşa Atatürk kızı! Yaşa çelik kanatlı kartal! Varol
kahraman” diye yüksek sesle tezahüratta bulunuyordu. Eskişehir’den önceki
sabah gelen beş mektep tayyaresi, inişten biraz önce Sabiha Gökçen’i karşılamak için havalandı. 17.35’te ufukta geniş bir kavis çizdikten sonra inişe
59

Sabiha Gökçen, bu kaza hakkında şu kısa bilgiyi vermektedir: “İnerken tayyarenin, meydanı dolduran halkın üzerine gitmesi suretile elim bir kazanın vukuuna mâni olmak için sıkı bir
frenle tayyareyi aksi tarafa çevirmek istedim ve bunda muvaffak oldum. Fakat aynı zamanda,
iniş takımı, çok yumuşak olan toprağa gömülerek kırıldı. Orada hazır bulunan mütehassıslar
hareketimin, o vaziyet ve şerait içinde, en doğru ve musib tedbir olduğunu ifade etmişlerdir.”
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geçtiği zaman halkın alkışları son haddini buldu. Elleri çiçek demetleri, buketlerle dolu, birçok kız öğrenci O’na doğru koşmaya başladı. Atatürk Kızı
Gökçen, Balkan Turu kapsamında 3000 kilometrelik uçuş gerçekleştirmişti.
Kendisine buketler sunuldu. Dekorasyon müessesesi de güzel bir kupa takdim etti. Kendisi de karşılamaya gelen kişilerle tokalaşarak teşekkür etti.
Son derece coşkulu alkışlar ve yaşa sesleri arasında otomobile binerek Yeşilköy Hava Meydanından ayrıldı62. Ayrılmadan önce Gökçen Cumhuriyet
muhabirine verdiği demeçte, “Balkan turundan son derece memnunum. Gerek Atina ve Belgrad’da ve gerekse Bükreş’te beni bütün ümitlerimin fevki nde karşıladılar. Bir Türk kadın tayyarecisi sıfatıyla hakkımda gösterilen bu
samimi alaka beni pek mütehassis etti. Bilhassa müttefik ve dost devletlerin
hava mümessillerinden görmüş olduğum yardım ve büyük nezaket eserlerine
nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.” 63 demiştir. Gökçen'in Sofya ile ilgili
de son derece olumlu izlenimleri olduğunu biliyoruz. Burada zikretmemiş
olması, eğer bir matbaa hatası yoksa; belki de Balkan Paktı ülkelerine özellikle vurgu yapmak istemesinden kaynaklanmış olabilir.
Gittiği yerlerde yoğun ilgiyle karşılanan Gökçen, basında geniş ölçüde
yer aldı ve dünyada daha geniş kitlelerce tanındı. Çağdaş Türkiye’nin yüzü
olarak diğer ulusların kadınlarına da örnek oldu. Böylece kendisine verilen
bu zor ve onurlu görevi başarıyla tamamlamış oldu 64. Atatürk, bu geziden
birkaç yıl önce Milletlerarası Kadın Kongresi delegelerine hitaben, “Türk
kadınının, dünya kadınlığına elini vererek dünyanın barış ve güveni için
çalışacağına emin olabilirsiniz.”65 demişti. O, barışın elde edilmesinde kadının rolünün büyük olacağına inanıyordu ve Türk kadınlarına gösterdiği
hedeflerden birisi de dünyadaki hemcinsleriyle beraber dünya barışının gerçekleşmesi için çalışmalarıydı.
Çünkü kendisi dünyanın en büyük komutanlarından biri olmasına
rağmen savaşa karşıydı. Bu konuda Atatürk, “İnsanları mesut edeceğim diye
onları birbirine boğazlatmak, insanlıktan uzak ve son derece üzünülecek bir
sistemdir. İnsanları mesut edecek yegâne vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddî ve manevî ihtiyaçlarını
62

Cumhuriyet, 21 Haziran 1938 s. 7.
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temine yarayan hareket ve enerjidir. Dünya barışı içinde insanlığın gerçek
mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak olmasıyla mümkün olacaktır.”66 demektedir.
Yine aynı konuda O, “Barış ilkesi, insanlığın ilerlemesi ile paralel
olarak kuvvetlenmektedir. Harpten büyük zararlar görmüş milletlerin bu
ilkeye daha büyük bir dostluk ve samimiyetle bağlı olacakları tabiîdir. Bu
ilkenin bütün devletlerce siyaset esası sayılmasıyladır ki, medeniyet için ve
milletlerin saadet ve refahı için en gerekli olan barış, yerleşmiş olur.” 67 diyerek barışın sürdürülebilmesinin koşullarını saptamıştır.
Mustafa Kemal Atatürk, yukarıda verdiğimiz düşüncelerini uygulamaya koyacak şekilde; asırlarca beraber yaşamış, birbirine kaynaşmış olan
Balkan milletlerinin gerçek çıkarlarını ittifak yapmakta; mümkün olursa da
Balkan Birliğinin kurulması politikalarında görüyordu. Bu sebeple Balkan
milletlerini birbirine düşürecek, aradaki çekişmeleri arttıracak hareketlerden
sakınılmasını istiyordu. Balkan halklarını birbirine yakınlaştırmak için çeşitli
politikalar geliştirmekteydi. Bu bağlamda öncelikle Balkan milletlerinin
içine düşürüldükleri girdaptan kurtulmak için mücadele etmelerinin gerekliliğine inanıyordu. Aralarında mevcut bulunan ve emperyalist devletler tarafından körüklenen toprak kavgalarını ve diğer anlaşmazlıkları acilen çözmeleri zorunluydu. Bundan sonra eşit şartlarla kısa zamanda konfederasyonlara
doğru gidecek olan kuvvetli bir “Birlikler Sistemi” kurmalı, bu amaca ulaşmak için diğer komşu milletlerle de barış tesis edilmeliydi. Bu koşullar gerçekleştirildiğinde; Balkan milletlerinin, güvenlik ve barış içinde gelişmeleri
ve hep birlikte yaşamaları sağlanabilirdi68. Atatürk, Balkan milletlerini birbirlerine yaklaştıracak projelerin hayata geçirilmesini destekliyordu. Bunlardan birisi de yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan Sabiha Gökçen’in Balkan
Turu projesi oldu.
Atatürk’ün diğer bir stratejisi ise Balkan milletleri üzerinde emperyalist devletlerin oyunlarını geçersiz kılarak; bütün haklarına sahip birer
milli ve bağımsız devlet olarak yaşamalarını sürdürmeleriydi69.
66

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, II, s. 273.
Ayın Tarihi, Sayı: 79-81, 1930, s. 6787.
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Ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü, Balkanlar için de felaket
oldu. Bu konuda Şükrü Kaya, “Atatürk sağ olsaydı, harp Balkanlar’a girmezdi; bizler bunun sebeplerine yakından vâkıfız. Bu hükme varmadaki sebep ve saikler, şüphesizdir ki, pek çoktur; …Büyük Devlet Adamı Atatürk,
Balkan Paktı’nı kurmuş, Balkan devletlerini birbirine bağlayarak, cihan
sulhunun bir dostluk halkasını meydana getirmişti; artık bundan sonra kuvvetli bir sulh zincirinin diğer halkalarını kolaylıkla teşkil edebilirlerdi…
Eğer Atatürk sağ olsaydı, İtalyan faşistleri buna (Balkanlara saldırmaya)
cesaret edebilir miydi? Derhal cevap vereyim, hayır! Mussolini, Atatürk’ün
Balkan Paktı devletlerini derhal toplayarak tecavüzü önleyeceğini biliyordu… Daima ileriyi gören Büyük Asker ve Devlet Adamı Atatürk, Mussolini’nin Balkanlara ve Türkiye’ye ancak Arnavutluk cephesinden hücum edeceğini de her fırsatta söylerdi. Her meselede olduğu gibi, bunda da, onun
haklı olduğunu hadiseler ispat etti.”70. değerlendirmesini yapmaktadır.
Eğer yaşamınıza kastedilmiyorsa savaşın bir cinayet olduğu düşüncesine sahip olan Mustafa Kemal Atatürk, yayılmacı amaçlarla çıkarılacak
savaşlara karşıydı. Savaşa son verilmesi için de barışı amaçlayan paktların
yanında; halklar arasında dostluk ve kardeşlik duygusunu kuvvetlendirecek
politikaların da hayata geçirilmesine inanıyordu. Barış politikası uygularken,
caydırıcı güce sahip olmayı da amaç edinmişti. Balkan halkları arasında
dostluk ve kardeşliği kuvvetlendiren etkinliklerden biri de Manevi Kızı Gökçen'in Balkan Turu oldu.
Sonuç
Ölüme mahkûm edilmiş bir ulusun, Mustafa Kemal Paşa liderliğinde
ayaklanması sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştı. Büyük
Zafer'den sonra da yeni Türk devletinin kalıcılığı kesinleşti. Bu gün de olduğu gibi o günlerde de güvenlik sorunu, devletin ve halkın öncelikleri arasınher türlü tecavüzlere karşı koruma ihtiyacı kendilerinin ittifak, hatta ittihat halinde yaşamaları âmirdir. Bu, umumi dünya sulhu için de lüzumludur ve üzerinde soğukkanlılık, şuur ve
samimiyetle çalışılırsa pekâlâ mümkündür de.” Hasan Rıza Soyak, age, s. 499-500.
70
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beri 15 sene geçmiş olmasına rağmen O’nun ufulüne (ölümüne) kendimi henüz alıştıramıyorum. Eğer sağ olsaydı, milletlerarası sahnenin bugünkü hercümerç hali esaslı bir şekilde
değişik olurdu. Atatürk, Türkiye’de daima memleketin bugünkü inkişafının modern Ata’sı
olarak anılacaktır. Fakat O’nun dünya çapında Devlet Adamı olarak yüksek kudreti, belki de
bazı vatandaşları tarafından bile tam manası ile anlaşılamamaktadır. O, tanıdığım diğer
insanlar gibi hür insanlığın köleliğe karşı durması meselesinin cihanşümul mahiyetini idrak
ediyordu. O’nun, dünyayı sarsan mücadelenin, vahim bir anında vefatı, telafisi gayrıkabil
kayıp olmakta devam etmektedir.” Hasan Rıza Soyak, age, s. 507.
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da yer almaktaydı. Zaferden sonra Mustafa Kemal, gerek güvenlik gerekse
çağdaşlaşma süreci kapsamında havacılıkla özel olarak ilgilendi. Özellikle
Türk Tayyare Cemiyetinin kurulmasıyla halk da havacılık işine dâhil oldu.
Böylece devlet millet işbirliğinin etkin bir şekilde yaşandığı Türk havacılığı
sürekli bir şekilde gelişmesini sürdürdü. Bugüne kadar ilerleyerek varlığını
sürdüren küresel ölçekte kurumlar oluşturuldu ve dünyaya örnek olacak etkinliklere imza atıldı. Bunlardan biri de Sabiha Gökçen'in gerçekleştirdiği,
Balkan Turu oldu. Sabiha Gökçen'in havacı olma süreci 3 Mayıs 1935'te
Türkkuşunda sivil havacılık alanında başladı. 1936 yılında başladığı askeri
havacılık eğitimini 1937’de tamamladı. Gökçen’in havacılık alanında yetişmesinde kendi ilgisinin yanında; Atatürk'ün yönlendirmesi ve bu alanda
eğitimini planlaması belirleyici oldu. İlk kadın Türk pilot unvanına sahip
olan Gökçen, bu eğitim süreci sonunda dünyanın ilk kadın askeri pilotu oldu.
Böylece dünya kadınlığını da temsil eden bir özellik kazandı. Yugoslav Genelkurmay Başkanının Bir askeri kadın pilot olarak yaptığınız Balkan Turu
nedeniyle sizinle bütün dünya öğünmelidir demesi bu bağlamda da son derece anlamlıdır.
Resmi olarak programlanan Balkan Turunun amaçlarının başında,
Balkanlarda barış politikasının kuvvetlendirilmesi stratejisi vardı. Bir kadın
pilot tarafından gerçekleştirilen bu tur, Türkiye’nin saygınlığını dünya’da
yükseltmesinin yanında Balkan halklarını birbirine yaklaştıran ve Türk dostluğunu kuvvetlendiren bir gezi oldu. O günlerde savaş çanlarının çaldığı
dünyada, Cumhuriyet Türkiye’si kadınlarının çok başarılı örneklerden biri
olan Sabiha Gökçen, gerçekleştirdiği turla, Balkanlarda barış rüzgârları estirdi. Atatürk en azından Balkanları ve Ortadoğu'yu bu çılgın savaşın dışında
tutmayı planlıyordu. Bu Türkiye'nin güvenliği için de önem taşımaktaydı.
Atatürk’ün ülke güvenliğini sınırlarının ötesinde başlatma stratejisine de
uygun bir politikaydı. Ne yazık ki, buna ömrü vefa etmedi. Atatürk Dönemi’nin dış politika mirasıyla ancak Türkiye savaşın dışında tutulabildi.
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Sabiha Gökçen Karşılama Töreninde Yugoslav Kadın Pilotla Sohbet
Ederken

KARİKATÜRLERLE VARLIK VERGİSİ
Wealth Tax in Cartoons
Sevilay Özer &Mehmet Ali Karaman 
Özet II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Türkiye ekonomi açısından olağanüstü bir döneme
girmiştir. Bütçenin önemli bir kısmının savunmaya ayrıldığı, seferberliğin ilan edilmesiyle
ordudaki asker sayısının artırıldığı savaş yıllarında, işgücünün azalmasına bağlı olarak
üretimde düşüş yaşanmıştır. Fiyatların alabildiğine arttığı, karaborsa ortamının oluştuğu,
ekonominin darboğaza girdiği bu dönemde, Refik Saydam Hükûmeti aldığı sıkı ekonomik
tedbirlerle, ardından işbaşına gelen Şükrü Saraçoğlu Hükûmeti ise fiyatları serbest bırakarak
durumun üstesinden gelmeye çalışmışsa da mevcut bütçe açığının, vurgunculuğun önüne
geçememiştir. Bu süreçte, “4305 Sayılı Varlık Vergisi Kanunu” kabul edilmiştir. Savaş
yıllarında haksız kazanç sağlayanların vergilendirilmesini amaçla yan 11 Kasım 1942 yılında
yürürlüğe giren söz konusu kanun üzerine yapılan tartışmalar, meclis görüşmelerinde
başlamış sonrasında da artarak devam etmiştir. Konu tüm boyutlarıyla dönemin basın ve
yayın organlarında ele alınmıştır. Bu bildiride başta Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri
olmak üzere basında yer alan siyasi karikatürlerle Varlık Vergisi çeşitli yönleriyle
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Varlık Vergisi, Karikatür, II. Dünya Savaşı
Abstract At the beginning of the II World War, Turkey had an extraordinary turn in terms of
economy. In the years of the war in which the number of troops in the army increased due to
the fact that a significant part of the budget was reserved for defense and mobilization was
declared, there was a decline in production due to the decrease of the workforce. In this period
when the prices have risen as much as possible and the economy of the black market has
entered recession, the government of Şükrü Saraçoğlu who came to work with strict economic
measures taken by the Refik Saydam Government has tried to come up from the situation by
releasing the prices but has not been able to overcome the emphasis on the current budget
deficit. During this period, "Law No. 4305 on Asset Tax" was accepted. The debate on the
law, which entered into force on November 11, 1942, aimed at taxing the unjust gainers
during the war, continued increasingly after the debate began in parliamentary negotiations.
The topic has been covered in all media and periodicals of the period. In this declaration, the
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Wealth Tax will be evaluated in various aspects with the political cartoons in the beginning,
especially the documents of the Prime Ministry National Archives.
Keywords: Wealth Tax, Cartoons, II World War

I. II. Dünya Savaşı Yıllarında Ekonomik Durum
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye özellikle ekonomik açıdan büyük
bir darboğazdan geçer. Her açıdan olağanüstü bir döneme girilen bu yıllarda
savunmaya ayrılan bütçe, durumu adeta özetler niteliktedir. 1940 yılında
bütçenin %53’ü, 1941’de %55’i, 1942’de %54’ü, 1943’te %52’si, 1944’te
ise %51’i savunma harcamalarına ayrılır 1. Savaşa fiili olarak her an dâhil
olabilme durumuyla karşı karşıya bulunulduğundan 1.300.000 kişi
silahaltına alınır. Böylece tüketim ihtiyaçlarında yaşanan artış, askere
almalar nedeniyle işgücünün azalmasına dolayısıyla da üretimin düşmesine
yol açarak durumun daha vahim bir hal almasıyla sonuçlanır2.

Şekil 1: Karikatür, C.14, Yıl. 7, 19 İkinciteşrin 1942, s. 1.

1

Rıdvan Akar, Aşkale Yolcuları Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları, İstanbul 1999,
s. 33.
2
Muhammed Güçlü, “Varlık Vergisi ve Ankara Uygulaması”, Tarih İncelemeleri
Dergisi, S.11, 1996, s. 177.
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Şekil 2: Amcabey, C.1, S.5, 2 İkincikânun 1943, s. 2.
Bu dönemde savaş nedeniyle ithal malların ülkeye girişinde yaşanan
sıkıntılar da mevcut duruma eklenince, ihtiyaç duyulan çok sayıda tüketim
malının karaborsaya düşmesi engellenememiştir 3 . Böylece vurguncuların
sayısı her geçen gün artmış basında da konuyla ilgili çok sayıda haber
çıkmıştır 4. Nadir Nadi o günleri şöyle anlatır: “…Koca bir ordu besliyorduk.
Askere alınan erler yüzünden üretim gücümüz azalmış, tüketim
ihtiyaçlarımız ise artmıştı. Dışardan mal getirme imkânlarının daralması,
gümrük gelirlerinde her yıl büyük eksilmelere yol açıyordu. Devlet
masraflarını karşılarken fiyat yükselmelerini önlemek amacıyla yürürlüğe
konan Milli Korunma Kanunu ne istifçiliğe ne de karaborsacılığa engel
olabilmişti. Sinsi bir halde öteden beri mali gücümüzü tırmalayan enflasyon
gittikçe göze batar bir hal alıyordu…”5
Savaş yıllarında 1939-1942 yılları arasında Refik Saydam, 1942-1945
yılları arasında ise Şükrü Saraçoğlu Hükümeti görev yapmıştır. Saydam
3

Ayhan Aktar, “Varlık Vergisi’nin Hikayesi”, Toplumsal Tarih, C.20, S.121, 2004,
s. 82.
4
Nevin Çoşar, “Varlık Vergisi Konusundaki Yolsuzluk Söylentileri”, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.58, S.2, 2003, s. 4.
5
Nadir Nadi, Perde Aralığından, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1979, s. 234.
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Hükümeti tedbir olarak ilk etapta 18 Ocak 1940 tarihinde Milli Korunma
Kanunu’nu meclisten geçirir. Bu kanunla ekonominin işleyişinin sekteye
uğramaması için hükümete geniş yetkiler verilerek, vatandaşlara
mükellefiyetler getirilir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara
yönelik getirilen yükümlülükler mecliste hayli tartışma konusu olur. Kanuna
göre ihtiyaç halinde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar devlet ya da
şahıslara ait ziraat işletmelerinde ücretli olarak çalıştırılabileceği gibi
hükümet gerektiğinde ekilecek ürüne ve miktarını belirleyebilecek, üzerinde
ziraat yapılmayan 500 hektardan büyük araziyi ücret karşılığı
işletebilecektir. Ekilen her 40 dönüm için bir çift öküzün milli müdafaa
mükellefiyetinden istisna tutulması mecliste hayli tartışma konusu olur.
Diğer bir deyişle 40 dönümden az arazisi olan vatandaşın bütün öküzlerini
devlete vermek durumunda kalmasının küçük çiftçinin ziraat yapmasına
engel teşkil ettiği belirtilerek eleştiri getirilir. Kanuna dayanarak yine
kırsalda yaşayan vatandaşların yol yapımı, kömür madenleri gibi ihtiyaç
duyulan alanlarda çalıştırılmaları tepki toplamıştır 6.

Şekil 3: Karikatür, C.15, Sene 8, 28 İkincikânun 1943, s. 3.

6

Sevilay Özer, Demokrat Parti’nin Köy ve Köylü Politikaları (1946-1960), Berikan
Yayınevi, Ankara 2013, s. 42-46.
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Yaşanan iaşe darlığının önüne geçebilmek adına zirai seferberlik
başlatılır. Bu kapsamda verimli toprakların ekilmesi sağlanmaya çalışılarak,
ekilmesi teşvik edilen mısır, patates, fasulye gibi ürünlerin tohumlukları
çiftçilere dağıtılır. Fazla ekim yapanlara prim ve istihsal kredisi verileceği
belirtilir 7 . İçinde bulunulan bu zor günlerde kaynak ihtiyacını karşılamak
üzere kazanç, hayvanlar, bina, iç istihlak ve muamele ile ithalattan alınan
muamele vergilerine zam yapılmasının yanı sıra bazı vergilere de müdafaa
vergisi adı altında ek zamlar uygulanır. Enflasyonun arttığı, karaborsa ve
vurgunculuğun hâkim olduğu bir ortamda halkın vergileri ödemek
durumunda bırakılması geniş halk yığınlarının tepkisine neden olur 8.

Şekil 4: Akbaba, 7 İkincikânun 1943, s. 1.

7
8

Özer, Demokrat Parti’nin Köy ve Köylü Politikaları (1946-1960), s.47-49.
Çoşar, “Varlık Vergisi Konusundaki Yolsuzluk…”, s. 5.

110 | Karikatürlerle Varlık Vergisi
Refik Saydam’ın ani ölümü üzerine yerine atanan Başbakan Şükrü
Saraçoğlu ise fiyatları serbest bırakarak, devletin ekonomi üzerindeki
müdahalesinin rahatlatılması yoluyla durumunda üstesinden gelinebileceğini
düşünür. Üretimin artmasıyla iaşe sorunu çözümlenecek, istifçilik ve
karaborsanın önüne geçilecektir. Ne var ki istenen olmamış, ürünlerin
fiyatları kontrol alınamayacak şekilde artış göstermiştir. İşte bu noktada
haksız kazanç sağlayanların kısa sürede servet kazanmaları durumun
vahametini artırmıştır9.
I. Varlık Vergisi Kanunu’nun Kabul Süreci
Bu zor süreçte hükümet, savaşın ekonomi üzerindeki etkisini en aza
indirmek için çeşitli önlemler alma gayreti içine girer. Söz konusu dönemde
olağanüstü şekilde büyük servet elde eden savaş zenginlerinin
vergilendirilmesi için harekete geçilir. Böylece haksız kazanç sağlayanların
servetlerinin bir kısmının devlete geri dönmesi sağlanacaktır. Hükümet elde
edilen geliri, ekonomik sıkıntıların giderilmesinde kullanmayı amaçlamış
diğer taraftan da piyasadaki mal yokluğuna çare olmasını hedeflemiştir. Zira
malları stoklayarak bundan büyük paralar kazanan savaş zenginleri
vergilerini ödeyebilmek için bu malları piyasaya sürmek durumunda
kalacaklardır. Netice itibariyle hem piyasadaki mal sıkıntısının giderilmesi
hem de fiyatların düşürülmesi açısından alınması tasarlanan bu verginin
gerekli olduğu düşünülmüştür 10 . Basında konu sıklıkla işlenir. İstanbul
basınında karaborsa ortamından daha çok gayrimüslim tüccarın yararlandığı
bu kesimin vergilendirilmesinin gerekli olduğuna ilişkin haberler yapılır 11.
Varlık Vergisi kanun layihası için 11 Kasım 1942’de yapılan oylamada 350
milletvekili kabul oyu vermiştir 12 .Kanun 12 Kasım 1942 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer13.

9

Özer, Demokrat Parti’nin Köy ve Köylü Politikaları…, s. 42.
Cemil Koçak, Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945), C.II, İletişim Yayınları,
Ankara 1986, s. 475-476.
11
Aktar, “Varlık Vergisi’nin Hikâyesi”…, s. 82.
12
TBMM ZC, D.6, C.28, İ.4, 3. İnikat (11.11.1942), s. 33.
13
Resmi Gazete, No: 5255, 12 Teşrinsani/Kasım 1942.
10
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Şekil 5: Yeni Sabah, 16 İkinciteşrin 1942, s.1.

Şekil 6: Karikatür, C.15, Sene 8, 11 Şubat 1943, s. 5.
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12 Eylül 1942’de İstanbul Defterdarlığı’na atanan Faik Ökte’ye
göreve başladığı gün, kendisine on beş gün önceden gelen bir resmi yazı
gösterilir. Söz konusu yazıda, harp ve ihtikâr dolayısıyla kazanılan fevkalâde
kazançları kanunların vergilendiremediği bu nedenle ekalliyetlerin büyük
servetler kazandığı belirtilerek piyasada acele tetkikat yaptırılması kimlerin
bu şekilde olağanüstü kazanç temin ettiğinin tespiti, ekalliyetlerin ayrı bir
cetvelde gösterilmesi istenmektedir. Konunun aciliyeti nedeniyle bütün
mesaisini buna harcayan Ökte, cetvelleri önce M Müslüman grubu, G
gayrimüslim grubu olarak ayırdıklarını daha sonra bu harflere dönmeler için
D, ecnebiler için E harflerinin katıldığını dile getirmiştir 14.

Şekil 7: Akbaba, 11 Şubat 1943, s. 8.

14

Faik Ökte, Varlık Vergisi Faciası, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1951, s. 46-48.
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Kanun layihasının hazırlanış sürecinde geçici komisyonda görev alan
Faik Ahmet Barutçu, böyle bir kanunun kabulünün tepkiyle karşılanmasının
doğal olduğunu belirtmekle birlikte hükümetin Birinci Dünya Savaşı’nı göz
önünde bulundurarak gereken tedbirleri daha savaşın başında almasının
önemine dikkat çekmiştir 15 . 17 maddeden oluşan kanuna göre, Varlık
Vergisi servet ve kazanç sahiplerinin servetleri ve olağanüstü kazançları
üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Varlık Vergisi’ni; Kazanç
ve Buhran Vergileri mükellefleri, büyük çiftçiler, sahip oldukları binaların
ve hisseliyse hisselerine düşen bir yıllık gayri safi gelir toplamı 2500 TL ve
arsalarının vergide kayıtlı değeri 5000 TL’den yukarı bulunan ve bu miktarın
tenzilinden sonra mütebaki irat ve kıymetlerle vergi verebileceği
komisyonlarca kararlaştırılanlar, 1939 yılından beri Kazanç ve Buhran
Vergilerine tabi bir iş ya da teşebbüsle uğraştığı halde yasanın yayın
tarihinde işini terk, devir ve tasfiye etmiş olanlar, meslekleri tacir,
komisyoncu, tellâl, simsar olmadığı halde, 1939 yılından beri bir defaya
mahsus bile olsa ticari muameleye tavassut edip de karşılığında para ve mal
almış olanlar vermekle mükellef kılınmışlardır. Belirtilen bu gruplardan iki
ya da daha fazlasına dâhil olanlar, bu grupların her birinden ayrı ayrı
yükümlü tutulacaklardır. Büyük çiftçilerin mükellefiyetleri varlıklarının
%5’ini geçemeyecektir. Servet ve kazanç sahiplerinin mükellefiyet
derecelerini saptamak üzere her il ve kaza merkezinde mahallin en büyük
mülkî idare amirinin başkanlığında, en büyük mal memurundan ve ticaret
odalarıyla belediyelerce kendi üyeleri arasından seçilecek ikişer üyeden
oluşacak bir ve gerektiğinde müteaddit komisyonlar kurulabilecektir.
Ticaret odası bulunmayan yerlerde bu odanın seçeceği üyeler yerine
belediyece ticaretten ve ziraattan anlayanlar arasından ve hariçten iki üye
seçilecektir. Büyük çiftçilerin tespiti için ise ticaret odası yerine ziraat
odasının kendi üyeleri arasından, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise
belediyelerce ziraattan anlayanlar arasından ve hariçten seçilecek iki üye
komisyona dâhil olacaktır. Komisyonlarda kararlar, çoğunluk kararına göre
alınacaktır, eşitlik olması durumunda başkanın oy kullandığı taraf tercih
edilecektir. Komisyonlar mükelleflerin ödeyeceği vergi miktarlarını 15 gün
içerisinde kararlaştırmaya mecburdurlar. Komisyon kararları değişik
şekillerde ilan ve tebliğ edecektir. Nihai ve kesin olan bu kararlara karşı idarî
15

Faik Ahmet Barutçu, Siyasî Anılar 1939-1954, İstanbul 1977, s. 263-265.

.
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ve adlî yargı organlarına dava açılamayacaktır. Ancak mükerrer tarh
durumunda itiraz hakkı tanınmıştır. Mükellefler vergilerini tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içinde ödemek zorundadırlar. Bu süre içinde vergisini
ödemeyenlere ilk hafta %1, ikinci hafta %2 oranında zam uygulanır. Söz
konusu bir ay içinde borcunu ödememiş olanlar vergi borcunun tamamını
ödeyinceye kadar bedeni yeteneklerine göre askeri nitelikte olmayan genel
ve belediye hizmetlerinde çalıştırılacaklardır. Bu kişilere çalışmalarına
karşılık ödenecek ücretin yarısı vergi borçlarına kesilecektir16.

Şekil 8: Şaka, C.5, S.125, 25 Mart 1943, s. 8

16

Koçak, Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945), s.482-485.
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Şekil 9: Şaka, C.5, S.117, 4 Şubat 1943, s. 6.
III. Varlık Vergisi Kanunu’nun Uygulanışı ve Kanuna Yönelik
Tepkiler
Varlık Vergisi’ne benzer uygulamalar II. Dünya Savaşı yıllarında
başka ülkelerde de görülür. Savaş koşulları altında ağırlaşan ekonomik
koşullarla baş edebilmek için bir defalığına böyle vergiler alınmıştır 17 .
Vergiye yönelik tartışmalar kanunun meclis görüşmeleriyle birlikte başlamış
kanunun uygulanma aşamasında şiddetini artırmıştır. Kanunun lehinde ve
aleyhinde pek çok görüş ortaya atılmıştır. Özellikle kanunun kabul edildiği
dönemde Necmeddin Sadak, Yunus Nadi, Ahmet Hamdi Başar, Refii Şükrü
Suvla, gibi pek çok isim kanunun destekçisi olmuştur18.
Akbaba dergisinde Yusuf Ziya Ortaç Varlık Vergisi’ne ilişkin
görüşünü şöyle ortaya koyar: “Dört yüz bin lira borcundan dört yüz parasını
vermeyen bir varlıklı, sırtını kasasına dayayıp haykırmış <<Nereye
gidiyoruz? >> Bu Aşkale’nin yolunu arayan bir sual değildir. Sayın
vatandaş. Varlık Kanunu’nun içtimaî hedefini soruyor. Cevap verelim
<<Asırlardır, gafletimizin yularından tutup bizi sürüklediğiniz yere!” 19 Bir
17

Mehmet Şahin ve Çiğdem Özenç, “Varlık Vergisi ve Toplumsal Etkileri”, Finans
Politik & Ekonomik Yorumlar, 2008, C.45, S.516, s. 89.
18
Cahit Kayra, Savaş Türkiye Varlık Vergisi, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2011, s.87.
19
Yusuf Ziya Ortaç, “Nereye Gidiyoruz”, Akbaba, 11 Şubat 1943, s.3.
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başka yazısında da Ortaç, Varlık Vergisi’ni kimler ödüyor diye sorduktan
sonra “Salamonlar, Mişonlar, Agoplar, Kirkorlar, Yorgiler, Kostiler mi?
Hayır! Varlık Vergisi’ni ödeyen gene bizleriz” demiş ve şöyle devam
etmiştir: “İnanmazsanız birkaç sabah sıra ile mahallenizdeki bakkal
Bodos’un dükkânından içeri bakınız! İnanmazsanız birkaç akşam sıra ile
yolunuzun üstündeki gömlekçi Hayim’in mağazasına uğrayınız.
İnanmazsanız…Hayır, birinde çuvalların, fıçıların, tenekelerin.. Öbüründe
gömleklerin, boyun bağların, çorapların üstlerindeki fiyatlar, her gün rekor
kıran bir yüksek atla ma şampiyonu gibi sizi hayrette bırakarak
inandıracaktır.”20

Şekil 10: Karikatür, C.15, Sene 8, 23 Şubat 1943, s. 3.

20

Yusuf Ziya Ortaç, “Vergiyi Kimler Ödüyor”, Akbaba, 11 Mart 1943, s.3.
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Hasan Refik Ertuğ Siyasi İlimler mecmuasında konuya ilişkin
yazısında “Varlık Vergisi Cumhuriyet maliyesi tarihinde inkılâpçı bir
hamledir. Yurdun yüksek menfaatleriyle telif edilmiş hayırlı ve isabetli bir
kararın mahsulüdür.” diyerek kanunun destekler bir görüş bildirir 21. Ahmet
Emin Yalman başta Varlık Vergisini destekleyen yazılar yazmasına karşın
verinin tatbikinden sonra verginin adaletsizliğine ilişkin görüşlerini ortaya
koymuştur 22 . Ahmet Emin Yalman’ın Varlık Vergisi’ne ilişkin Vatan
gazetesinde yazdığı yazılar gazetenin bir süre kapanmasına sebep olacaktır.
Yalman anılarında Başvekil Şükrü Saraçoğlu ile yaptığı görüşmede
Saraçoğlu’nun kendisine, “Varlık Vergisi, harpten yararlanarak, büyük
vurgunlar yapan, iktisadi üstün mevkilerini kötüye kullanan azınlıklara
hadlerini bildirmek, içtimai adalet ve muvazeneyi yerine getirmek için
yapılmıştır” dediğini aktarır. Yalman bunun üzerine devletin keyfi surette
yürüttüğü böyle bir verginin yanlışlığı üzerinde konuşmuş ve vergiye ilişkin
yazdığı yazıların millî şeref ve haysiyeti korumak adına yazıldığını
söyleyerek Vatan gazetesinin açılmasını istemişse de bu gerekçesi o gün için
kabul görmemiştir 23 . Nadir Nadi de anılarında kanundan öte kanunun
uygulanış tarzındaki keyfiliğe dikkat çekerek Varlık Vergisi’ni eleştirmiştir24
Vergi mükelleflerinin ödeyeceği miktarı belirleyen komisyonların
çalışma yöntemi, tebliğin ilan yoluyla olması, tahsil müddetinin 15 gün ile
sınırlandırılması, bunu takip eden ilk hafta %1, ikinci hafta %2 ceza
uygulaması, toplam bir ayı bulan bu sürede borcunu ödemeyenlere çalışma
mükellefiyeti uygulanması, bu mükelleflerin ücretlerinin yarısının borçlarına
ayrılması gibi pek çok kanun maddesi eleştiriye tabi tutulmuştur. Ancak
kanunun uygulanmasında en çok ses getiren husus, vergi tarhının takdire
bırakılması ve vergiye karşı itiraz ve temiz yollarının kapalı olmasıdır 25.

21

Hasan Refik Ertuğ, “Varlık Vergisi Üzerinde Bir Tetkik”, Siyasi İlimler
Mecmuası, C.12, S. 140, İkinciteşrin/Kasım 1942, s. 308.
22
Kayra, Savaş Türkiye Varlık Vergisi, s. 86.
23
Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1922-1944),
C.3, Rey Yayınları, s. 381-382.
24
Nadi, Perde Aralığından, s. 235.
25
Ökte, Varlık Vergisi Faciası, s. 56-58.
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Şekil 11: Amcabey, C.1, S.7, 16 İkincikânun 1943, s. 4

Şekil 12: Akbaba, 7 İkincikânun 1943, s. 5.
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Yine vergi mükelleflerinin birlikte oturduğu yakın akrabalarının
(anne-babası ve çocukları) mallarının borca karşılık teminat gösterilerek
satışa sunulması (14. Md) kanunun eleştirilerin hedefinde yer alan bir başka
hükmüdür26.

Şekil 13: Amcabey, C.1, S.12, 20 Şubat 1943, s. 1.
Vergisini bir aylık süre zarfında ödemeyen 32 kişiden oluşan ilk kafile
27 Ocak 1943’te İstanbul’dan Aşkale’ye gönderilmiştir. 1943 yılı ŞubatEylül ayları arasında İstanbul’da 1869 kişi Sirkeci/Demirkapı toplama
kampına alınmış, bunlardan 1229’u Aşkale’ye gönderilmiş kalan 636 kişi de
vergi borçlarını Sirkeci’de beklerken ya da çalışma yerlerine gön derildikten
sonra ödemişlerdir. 8 Ağustos 1943’te Aşkale’de çalışan mükelleflerden
900’ü Eskişehir-Sivrihisar’a gönderilmiştir. 1943 yılı sonbaharına
gelindiğinde savaşın müttefikler lehine ilerleyişinin de etkisiyle olsa gerek,
kanunun uygulamasında bir yumuşamaya gidilmiş, 17 Eylül 1943’te Varlık
26

Ayhan Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İletişim Yayınları,
İstanbul 2012, s. 195.
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Vergisi mükelleflerinden vergilerini ödeyemeyecekleri tahakkuk eden
hizmet erbabıyla, gündelik gayrisafi kazançları üzerinden kazanç vergisine
tabi mükelleflerin tahsil edilmemiş olan borçlarını silmeye Maliye Bakanlığı
yetkili kılınmıştır. Varlık Vergisi hukuken 15 Mart 1944 tarihli bir kanunla
tasfiye edilmiştir27

Şekil 14: Karikatür, C.15, S.8, 21 İkincikânun 1943, s. 4.

27

Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, s. 149-153.
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Şekil 15: Karikatür, C.15, Sene 8, 28 İkincikânun 1943, s. 4.

Varlık Vergisi azınlıklar üzerinde büyük etki yapmıştır. Mal
varlıklarını kaybetmenin yanı sıra benzer bir vergi ile daha karşılaşma
kaygısını uzun bir müddet üzerlerinden atamamışlardır. Varlık Vergisi
etkisini dış politikada da hissettirmiş başta Türkiye’nin NATO’ya üyelik
süreci olmak üzere düşük faizli kredi talebi gibi politik ve ekonomik
girişimlerinde hatırlatılmıştır 28 . Varlık Vergisi sonrası çok sayıda
gayrimüslim azınlık ülkeyi terk etmeyi yeğlemiştir. İsrail Devleti’nin
kurulmasının ardından 30.000 Yahudi iki yıllık bir süre zarfında İsrail’e göç
etmiştir29.
28
29

Şahin ve Özenç, “Varlık Vergisi ve Toplumsal Etkileri”, s. 94-96.
Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, s. 207.
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Sonuç
Savaş yılları Türkiye için hayli zor yıllar olmuştur. Halk bu dönemde
ağır yaşam koşullarıyla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Hükümet
Milli Korunma Kanunu başta olmak üzere çeşitli tedbirler alarak savaşın
ülkedeki olumsuz etkisini en aza indirmeye çalışmıştır. Ancak bu çok kolay
olmayacaktır. Silahaltına alınan asker sayısının artmasıyla işgücü azalmış
dolayısıyla üretim düşmüştür. Ekmeğin karneye bağlandığı pek çok ürünün
fiyatının inanılmaz derecede artış gösterdiği karaborsa ortamının oluştuğu bu
dönemde, kaynak ihtiyacını karşılamak için hali hazırda yürürlükte olan pek
çok vergiye zam yapılmışsa da yeterli olmamıştır. Bu ortamda özellikle
ticareti elinde bulunduran gayrimüslim tüccarların olağanüstü gelirler elde
etmesi Varlık Vergisi Kanunu’nu akla getirmiştir.
Söz konusu vergiye ilişkin tartışmalar sadece kanunun çıkarıldığı
dönemle sınırlı kalmamış, sonraki yıllarda da zaman zaman gündeme
gelmiştir. Özellikle Varlık Vergisi ile ticarette etkin olan gayrimüslim
tüccarların etkinliğinin kırılarak Türk burjuva sınıfının oluşturulmasının
sağlanmaya çalışıldığına yönelik eleştiriler ve verginin uygulanmasında
yaşanan sıkıntılar üzerinde durulduğu dikkati çekmektedir.
II. Dünya Savaşı yıllarında, Akbaba, Amcabey, Karikatür, Şaka gib i
önde gelen mizah basınına bakıldığında Varlık Vergisi’ne ilişkin çok sayıda
karikatür yayınlandığı ve bu karikatürlerle hükümetin vergi politikasına
destek olunmaya çalışıldığı görülmektedir. Özellikle de gayrimüslimlerden
alınan söz konusu vergi ile adaletin sağlandığı mesajı verilmeye çalışılmıştır.
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YASSIADA'DA BİR USULSÜZ TAYİN İDDİASI DAVASI
A Claim For an Illegal Appoıntment in Yassiada
Zehra Aslan*
Özet: 27 Mayıs 1960 ihtilali ile birlikte Demokrat Parti İzmir Milletvekili Abdullah
Aker, Ticaret Vekilliği döneminde usulsüz atama yapmakla suçlanmıştır. İddiaya göre
Aker, mevzuata uygun olmayan bir tayinle Dış Ticaret Dairesi Müşaviri Adil Kamil
Gülçür'ü, 3656 sayılı kanuna tabi olmaktan çıkartıp İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Umum Müdürlüğüne atamış böylece memuriyet görevini kötüye kullanmıştı. Merkez Soruşturma Kurulu'nun 12 Eylül 1960 tarihli ve 2320
sayılı yasası ile Yüksek Soruşturma Kurulu'na tevdi edilen dosyası incelenmiş ve
Aker hakkında tahkikat açılmasına karar verilmiştir. Aker, 24 Ekim 1960 tarihinde
verdiği ifadesinde 1954 seçimlerinden önce teftiş heyeti reisliği ve müsteşar vekilliği
yaptığından dolayı vekaletin memurlarını çok iyi tanıdığını vurgulamıştır. Adil Kamil
Gülçür'ün, iyi bir eğitimi ve tecrübesi ile mesleki anlamda başarılı bir geçmişi olduğunu belirten Aker, faydalı olacağı inancı ve Gülçür'ün talebi ile ilgili müdürlüğe asaleten tayin edildiğini ve asla Gülçür namına bir mağduriyetin söz konusu olmadığını
söylemiştir. Son olarak da maddeleri tanıyan, kuvvetli muhasebesi olan Gülçür'ün göreve getirilmesinde görevi kötüye kullanmak veya kişinin mağdur edilmesi gibi bir
durumun söz konusu olmadığını belirtip, Gülçür'ün şahitliğini talep ederek ifadesini
tamamlamıştır. Aker'le birlikte aynı davada Celalettin Abanozoğlu ve Orhan İnan da
Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesi uyarınca Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından
21 Mart 1962 tarihinde açılan kamu davasında yargılanmışlardır. Suçun tavsifine, davanın açılış şekline ve tatbiki istenilen maddeye göre eylem, 218 sayılı Af Kanunu
kapsamına girdiğinden 20 Mart 1963 tarihinde Aker ve diğer sanıklar hakkında açılan
kamu davası düşürülmüş böylece sanıklar beraat etmiştir. Yassıada tutanaklarından
yararlanılarak hazırlanacak olan çalışmada, Abdullah Aker'in Ticaret Vekilliği Döneminde Adil Kemal Gülçür'ün Dış Ticaret Müsteşarlığına ek bir göreve usulsüz olarak atandığı iddiasıyla yapılan yargılanma süreci incelenecektir. Bu süreçte Soruşturma Kurulu'nun tahkikatı, sanıkların savunmaları, Yüksek Adalet Divanı'nın kararları ve ilgili dokümanlar ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tayin, suçlama, Yassıada, tahkikat, dava
Abstract: Democrat Party İzmir Deputy Abdullah Toker was accused of making illegal appointments during his Trade Ministry after 27 May 1960 military coup. The
claim puts forth that Aker misconducted by appointing Adil Kamil Gulcur the counselor of Foreign Trade Department, illegally, as the manager of Istanbul Fresh Fruits
and Vegetables Agriculture Sales Cooperatives through bringing him out of the scope
of law numbered 3656. The file escrowed to the Higher Board of Inquiry by the Central Board of Inquiry with a document dated 12.09.1960 and numbered 2320 was examined and it was decided to open an impeachment against Aker. In his defense dated
24.10.1960, Aker stressed that he knows the staff in the trade ministry very well, since
his working as the head of audit board and vice undersecretary before 1954 elections.
Aker mentioned that Adil Kemal Gulcur, as a staff having a good educational background and successful work life, was appointed the relevant directorate due to the
trust in his goodness and his own request. He also added that there wasn’t any unjust
*

(Doç. Dr.) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümü, Rize/Türkiye, e-mail: zehra_arslan2009@hotmail.com
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treatment on behalf of Gulcur. Aker completed his defense by asking for the testimony of Gulcur by expressing that the appointment of Gulcur, who knew the materials
and had well reasoning skills, wasn’t a misconduct or unjust treatment of someone.
Celalettin Abanozoglu and Orhan İnan were also put on trial together with Aker according to article 240 of Turkish Penal Code in the public prosecution opened on
21.03.1962 by the Higher Board of Inquiry. The case was dismissed and the accused
were acquitted on 20.03.1963, since the action was considered within the scope of
Amnesty Law numbered 218 in terms of the way the case was opened and the article
applied. The study will elaborate on the trial process of Abdullah Aker due to the
claims related to illegal appointment of Adil Kemal Gulcur during Aker’s trade ministry to a position in addition to his serving as the undersecretary of foreign trade by utilising from the Yassiada minutes. The study will provide the details of the investigation of the Board of Inquiry, defenses of the accused, the decisions of Higher Justice
Council and related documents.
Keywords: Apointment, accusation, Yassıada, investigation, case

Giriş
Usulsüz atama davasına konu olan kişi 2 Mayıs 1954 seçimlerinde
Demokrat Parti'den İzmir milletvekili seçilerek parlamentoda teşri faaliyetlerine başlayan Abdullah Aker'dir. 1 Seçim tutanağını 5 Mayıs 1954'te alarak
1

1954 seçimlerinde 231353 oyla Demokrat Parti'den İzmir milletvekili seçilen 1905 Kosova
Yakova doğumlu Demokrat Parti'nin İzmir Milletvekili Abdullah Aker, İstanbul Eminönü
İlçesi'nin Binbirdirek Mahallesi'nin nüfusuna kayıtlıdır. Babası Yakup Efendi, annesi Ziba
Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamlayıp, İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'na (İstanbul Ulûm-i Âliyye-i Ticâriyye Mektebi'ne) girmiş ve 1927'de İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur. 1 Siyasete atılmadan önce İstanbul Mefsuh Tramvay Şirketi'nde Hâsılat Memurluğu, Eskişehir, Ankara, Samsun, İzmir Ticaret Okullarında Öğretmenlik yapan
Aker, Kasım 1941'de ek görevle getirildiği Siyasal Bilgiler Okulu'nda "Genel Muhasebe" ve
"Devlet Muhasebesi" derslerini okutmak üzere öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Bu görevini milletvekili seçilinceye kadar sürdüren Aker, bu arada eylemli askerlik görevini yapmak
üzere Mayıs 1940'ta Yedek Subay Okulu'na giderek Ekim 1940'ta levazım asteğmen rütbesiyle okul dönemini bitirmiştir. Kıta hizmeti sonunda teğmen olarak Eylül 1941'de terhis olmuştur. Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi X.Dönem 1954-1957, II.Cilt, TBMM KültürSanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:24, s. 455-456. İdari olarak da Abdullah Aker, Milli
Eğitim Bakanlığı Ticaret Öğretim Şube Müdürü, Ticaret Öğretim Müdürü, İktisat ve Ticaret
Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanı ve Müsteşar Vekili gibi görevlerde bulunmuştur. Aker, Türk
Ekonomi Cemiyeti, Türk Kooperatif Cemiyeti başta olmak üzere birçok iktisadi cemiyetin
kuruluşunda gerek kurucu gerekse üye olarak yer almıştır. Kurucusu, üyesi veya yönetim
kurullarında yer aldığı cemiyetler ve Aker'in buralardaki görevleri şöyledir: Türk Ekonomi
Cemiyeti Kurucusu ve Murakıbı, Türk Kooperatif Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Murakıbı, Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Eksper Muhasipler
Birliği Kurucu Üyesi, Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu Bitirenler Derneği Üyesi. TBMM
Albümü (1920-2010), X.Yasama Dönemi (1954-1957), Cilt 2, 2.Baskı, TBMM Basın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No:1, Haziran 2010, s.643. Aynı zamanda yazar olan
Aker'in, tümü iktisadi konularda olmak üzere "Vesikalar ve Muhasebe", "Logismografi",
"Ticaret Muhasebesi", "Defter Tutma ve Malolma Hesabı", ve "Ticaret İşleri" gibi yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Türk Parlamento Tarihi X.Dönem 1954-1957, II.Cilt, s. 455-456.
1
Türk Parlamento Tarihi X.Dönem 1954-1957, II.Cilt, s. 455-456.
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14 Mayıs 1954'te Meclis çalışmalarına katılan Aker, X. Dönemde İktisat ve
Bütçe komisyonlarında çalışmış ve Bütçe Komisyonu Başkanvekilliği görevinde bulunmuştur. Petrol Kanunu, Türkiye Çelik İşletmeleri ve Selüloz
Kâğıt Fabrikaları, Merkez Bankası, Gıda Maddeleri T.A.O. konularında
kurulan geçici komisyonlarda görev almıştır. Bu dönemde Maden Kanunu'nun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, değişik konularda 4 önergesi,
Türkiye - Mısır İkamet Muahedesi'nin uygulaması hakkında yazılı bir sorusu
vardır. Genel Kurul'da milletvekilliği ve İktisat ve Ticaret Bakanı olduğu
dönemlerde 17 farklı konu üzerinde söz almıştır. XI. Dönemde de tekrar
İzmir'den milletvekili seçilen Aker, X. ve XI. Dönemlerde IV. Menderes
Kabinesi'nde 30 Kasım 1956-25 Kasım 1957 tarihleri arasında İktisat ve
Ticaret Bakanı, V. Menderes Kabinesi'nde de 25 Kasım 1957-4 Eylül 1958
tarihleri arasında Ticaret Bakanı, 4 Eylül 1958-14 Aralık 1959 tarihleri arasında Devlet Bakanı ve aynı kabinede 14 Aralık 1959-27 Mayıs 1960 tarihleri arasında Koordinasyon Bakanı olarak görev yapmıştır. 2
Abdullah Aker, X. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teşri
faaliyetlerine başlamış ve X. ve XI. dönemlerde Demokrat Parti İzmir Milletvekili olarak parlamentoda yer almıştır. Milletvekili seçildikten sonra
"İktisat", "Bütçe" Encümenlerinde görev yapan Aker, 28 Kasım 1956 tarihinde istifa eden Zeyyat Mandalinci'nin yerine, Ekonomi ve Ticaret Bakanı
olarak atanmıştır. 3 Devlet ve Koordinasyon vekilliği ile Hükümet Bakanı
olarak görev yapan Aker’in Yassıada'da usulsüz tayin iddiası ile yargılanmasına vesile olan atama ise 28 Kasım 1956 tarihinde getirildiği Ticaret Vekilliği döneminde gerçekleşmiştir. 4
1. Milletvekilliği Döneminde Yassıada’da Anayasayı İhlal Davası Kapsamında Değerlendirilen Bazı Kanunların Çıkartılmasında Abdullah
Aker’in Rolü
27 Mayıs 1960 Darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi tarafından
oluşturulan Yüksek Adalet Divanı’nda, aralarında Abdullah Aker’in de bulunduğu Demokrat Partililer yargılandılar. Sanıkların anayasayı ihlal suçunu
işledikleri yönündeki iddia temel olarak milletvekili oldukları dönemde yapılan ve Yassıada Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olarak kabul edilen
kanunların yapımında Meclis'te olumlu oy kullanmış olmaları gerekçesine
dayandırılmıştır. 5 Bunlardan 1951 ve 1953 yıllarında CHP’nin mallarına el
konulması ve 1953 yılında hükümete 25 yıllık hizmet süresini dolduran yar2

Türk Parlamento Tarihi X.Dönem 1954-1957, II. Cilt, s. 455-456.
İsmet Binark, Türk Parlamento Tarihi X. Dönem 14 Mayıs 1954- 1 Kasım 1957,I.cilt,
TBMM Kültür-Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:137, s. 37.
4
TBMM Albümü (1920-2010), cilt:2, s. 725.
5
Sanıklara yöneltilen anayasayı ihlal suçlamasının dayandırıldığı 146 madde kapsamında 8
suç sayılmıştır.
3
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gıçları emekliye ayırma hakkı tanıyan kanunu çıkartarak yargı bağımsızlığının ihlal edilmesi suçlamalarına konu olan kanunlar, Abdullah Aker’in milletvekilliği öncesine dayanıyordu. Dolayısıyla onun bu suçlarla ilgili sorumluluğu bulunmuyordu. Fakat Kırşehir'in CMP' ye oy verdiği için 1954 yılında ilçe yapılması, 1954 ve 1957 yıllarında Seçim Kanunu'nun demokrasiye
aykırı olarak değiştirilmesi, 6761 numaralı toplantı ve gösterileri kısıtlayıcı
Kanun, 1960 yılında Tahkikat Komisyonu'nun kurulması, Tahkikat Komisyonu’na olağanüstü yetkiler verilmesi Aker’in milletvekilliği dönemine ait
kanunlardı. Bunlara müspet veya menfi oy verilmiş olması Yassıada’da
sanıklar hakkında verilecek kararları direkt etkilemesi bakımından önemlidir.
Abdullah Aker, Demokrat Parti'nin en çok tartışılan, eleştirilen ve
Yassıda'da Anayasayı İhlal Davası kapsamında değerlendirilen "Kırşehir
vilayetinin kaldırılarak, Nevşehir ilçesinde yeniden "Nevşehir" adıyla bir
vilayet kurulmasına dair Kanun'a" olumlu oy veren 259 milletvekilinden
birisidir. 6 Yine "Malatya'nın bölünerek bu ile bağlı Adıyaman ilçesinin, ayrı
bir vilayet olması hakkındaki Kanun'un" da lehine oy veren 298 milletvekili
arasındadır. 7Anayasayı İhlal Davası kapsamında değerlendirilen 27 Haziran
1956 tarihli 6761 numaralı “Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında Kanun”, siyasi partilerin, toplantı veya gösteri, yürüyüş gibi eylemleri ancak
seçim propagandası devresi zamanında yapabilmeleri hükmünü getirmiştir. 8
Aker, bu Kanun'un da lehinde oy kullanmıştır. 9
Anayasayı İhlal Davası’na konu olan bir diğer kanun, 5545 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliklerdir. İlk olarak 17 Şubat
1954 tarihinde, "Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 6272 sayılı Kanunla, 5545
sayılı Kanun’un" 11 maddesi değiştirilmiştir. Bu değişikliklerdeki amaç,
seçimin daha emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamaktı. 10Üzerinde önemli
sayılabilecek tartışmalar olmamıştı. Fakat seçimlerden kısa bir süre sonra 30
Haziran 1954 tarihli 6428 sayılı Kanun, İktidar ve muhalefet arasında radyo
krizinin başlatmıştır. Abdullah Aker’in de aralarında bulunduğu 293 milletvekili memurlara propaganda yasağı da getiren değişikliklerin olduğu bu
6

TBMM'deki 541 milletvekilinin 299'u oylamaya katılmış ve 39 kişi bu Kanunun aleyhinde
oy kullanmıştır. Türk Parlamento Tarihi X. Dönem, s.1043.
7
Bu oylamada bulunan 298 milletvekili Kanun lehinde oy kullanmıştır. Türk Parlamento
Tarihi X. Dönem, s. 1002.
8
Resmi Gazete, Sayı: 9346, 30.06.1956.
9
Oylamada 283 kişi bulunmuş, bunların 281’i Kanun’un lehinde oy kullanmıştır. TBMM
Tutanak Dergisi, i:82, c:1, 27.06.1956, s.561-562.
10
16, 19, 27, 117, 119, 120, 122, 123,124, 125 ve 126ncı maddelerde değişiklik yapılmıştır.
Seçim tutanakları üzerinde TBMM’ye bırakılan nihai denetimin devredildiği Yüksek Seçim
Kurulu’ndaki üye sayısının 11’e yükseltilmesi, Yargıtay Birinci Başkanı’nın bu Kurul’un da
başkanı olması gibi hususlar içermektedir. Resmi Gazete, Sayı: 8641, 23.02.1954.
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Kanun'un11 lehinde oy kullanmıştır. 12 1957 yılında Meclis’e yine Seçim
Kanunu’nda değişiklik yapılması ile ilgili tasarı getirilmiştir. 11 Eylül günü
müzakere edilen tasarının ortaya çıkması ile kanunlaşması iki günde gerçekleşmiştir. 6428 sayılı Kanun'la, partilerin ittifak yaparak seçime girmeleri ve
partisinden en az 6 ay önce istifa etmemiş ise seçilmesi engellenmiştir. Abdullah Aker, bu Kanun’un da lehinde oy kullananlar arasındadır. 13
TBMM Tahkikat Encümenlerinin Vazife ve Salahiyetleri Hakkında
Kanun, DP iktidarının hem döneminde hem de Yassıada’da en çok tartışılan
uygulamalarından birisi olmuştur. “Vazife ve Salahiyet”, “Ceza Hükümleri”
ve “Usul Hükümleri” başlıkları altında üç bölüm ve 13 maddeden oluşan
Kanun ile Tahkikat Encümenlerine, yayım yasağı koyma, yayım toplatma,
dilediği toplantı ve gösteriyi engelleme, her türlü tedbir ve karar alma yetkileri verilmiştir. 14 Abdullah Aker, diğer kanunların lehinde oy kullanmış fakat
müzakerelerinde hiçbir sözlü tartışmaya girmemiştir. Yassıada'da milletvekilliği döneminde işlediği ileri sürülen suçlar nedeniyle Aker aleyhinde Yüksek Adalet Divanı'nca, Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 5 yıl süre ile ağır hapis
cezası verilmiştir. 15 Fakat Yassıada'da davalar sona erdikten sonra sonuca
bağlanan usulsüz tayin davasının bu ceza ile ilgisi bulunmamaktadır.
2. “Usulsüz Tayin” Suçlaması Hakkında Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyeti
Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Rapor (08.09.1960)
27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası Milli Birlik Komitesi tarafından oluşturulan Yüksek Soruşturma Kurulu, yapılan tahkikatlar neticesinde Yassıada'da yargılanacak sanıklar hakkında iddianameler hazırlamıştır. Abdullah
Aker'in aleyhinde, 29 Ağustos 1957 tarihinde onayladığı bir atama sebebiyle,
Memurin Kanunu'nun hilafında görevini kötüye kullanmaktan ayrı bir dava
açılmıştır. Aker'le birlikte bu davada, 28 Ağustos 1957 tarihli Ticaret Bakanlığına gönderdiği "muvafık olur" şeklindeki yazısıyla suça iştirak etmek
suçundan Müsteşar Vekili Celalettin Abanozoğlu ve memurin kanununa
muhalefet suçundan Adil Gülçür de yargılanmıştır.
11

Tartışmalar için bk. TBMM Tutanak Dergisi, İ:15, C:1, 30.06.1954, s.305-357. .35, 71, 89,
91, 109, 110, 135 ve 166. maddeleri değiştirilmiştir. 35. maddede yapılan değişiklikle aynı
kişinin birden çok adaylık koyması engellenmiş, partilerin ortak listelerle seçimlere girmeleri
engellenmiş,
Memurlara propaganda yasağı getirilmiştir. Resmi Gazete, sayı: 8748,
07.07.1954; Süleyman Güngör, Seçim Kanunlarında Demokrat Parti’nin Yaptığı Değişiklikler
ve Siyasal Anlamı, www.angelfire.com/sd/gungor/yazi/secimkanunu.htm, Erişim: 04.08.2016.
12
541 üyeden 326’sı oy kullanmıştır. TBMM Tutanak Dergisi, İ:15, C:1, 30.06.1954, s.375.
13
Oylamaya katılan 392 milletvekilinden 361’i Kanun’un lehinde oy vermiştir. TBMM Tutanak Dergisi, İ:91, C:3, 11.09.1957, s.740.
14
Zehra Arslan, “Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Pertev Sanaç (1954-1961),
Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), Sayı:48, Kış 2015, s.117.
15
Türk Parlamento Tarihi X. Dönem 1954-1957, II. Cilt, s. 455-456.
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Bahsi geçen atama, asli kadrosuyla ilişkisi devam etmek şartıyla Bakanlık Dış Ticaret Dairesi Müşaviri Adil Kamil Gülçür’ün, İstanbul’da Yaş
Meyve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin Umum Müdürlüğü görevine tayin edilmesi ile gerçekleşmiştir. Tayinin uygun olduğuna dair 28
Ağustos 1957 tarihli Müsteşar Vekili Celalettin Abanozoğlu tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilen yazıda, dış ticaret müsteşarlarından Adil Kamil
Gülçür'ün, adı geçen Birliğin, Umum Müdürü olarak tayininin Ticaret Bakanı'nın onayına arz edildiği belirtilmektedir. 16 Onay talebi Ticaret Vekaleti'ne
ulaştıktan sonra Abdullah Aker tarafından atama uygun görülmüş ve İstanbul
Yaş Meyve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne gönderilen bir yazıyla bu durum bildirilmiştir. Yazıda, atama ile ilgili şu ifadeler yer almaktadır: "Dış Ticaret Dairesi Müşavirlerinden Adil Ali Gülçür'ün asli vazifesi
uhdesinde kalmak üzere Birliğinizin Umum Müdürlüğüne 1500 lira aylık
ücretle vekaleten tayini hakkındaki mucibin bir sureti ilişik olarak gönderilmiştir..."17.
Tahkikat, Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığı'nca Ticaret Müfettişi Ahmet Edip Kuşdemiroğlu tarafından yapılmış ve 192-70 sayılı 8
Eylül 1960 tarihli bir raporla Yüksek Soruşturma Kurulu'na
tir. 18Raporda ilk olarak ihbarın sebebi ve konusu açıklanmıştır. Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığı’ndan 26 Haziran 1960 tarihli 2143-28/1164
sayılı emirle birlikte Bakanlığın Tahkikat Komisyonu’nun talep ettiği 25
Haziran 1960 tarihli 158/6 sayılı yazıda, suçlamanın nedeni belirtilmiştir.
Buna göre İstanbul’da Yaş Meyve Sebze T.S.K. Birliği’nde yapılan teftiş
sırasında Eski Ticaret Bakanı Abdullah Aker, asli kadrosuyla ilişkisi devam
etmek şartıyla Bakanlık Dış Ticaret Dairesi Müşaviri Adil Kamil Gülçür’ü,
adı geçen Birliğin umum müdürü olarak tayin ettirerek memuriyet görevini
suiistimal etmişti. Bu usulsüz olduğu iddia edilen tayinde, tayin mucip namesini hazırlayarak bunu Bakanlığa uygun olduğuna dair mütalaa ile sundukları için Bakanlık Teşkilatlandırma Umum Müdürü Orhan İnan ile Müsteşarlık Vekâleti görevini yürüten Celalettin Avni Abanozoğlu da sorumlu
tutulmuşlardı. Adil Gülçür ise Memurin Kanunu’nun 8 nci ve 3656 sayılı
Kanun’un 18 nci maddelerine aykırı bir şekilde ticari bir müessese olan Birlik'te görev kabul ettiği için sorumlu tutulmuştu. 19
Suçlamanın sebebi ve sorumlu kişiler açıklandıktan sonra raporda
atamanın nasıl yapıldığına dair bilgi verilmiştir. Ali Gülçür’ün Dış Ticaret
Müşaviri iken İstanbul’da Yaş Meyve Sebze T.S.K.B Umum Müdürlüğü
Vekâletine 1500 lira maaşla tayin edilmesi için hazırlanan 390 sayılı müzek16

Raporun ekinde yer alan Celalettin A. Abanozoğlu'nun Ticaret Bakanlığına gönderdiği yazı
için bkz. B.C.A., 010.00/313.972.1, 28.08.1957.
17
B.C.A., 010.00/313.972.1, 29.08.1957.
18
Ticaret Heyeti Teftiş Heyeti adına yapılan tahkikatla ilgili raporun sayısı 6'dır. Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivi (B.C.A.), 010.00/313.972.1, 08.09.1960.
19
B.C.A., 010.00/313.972.1, 08.09.1960
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kereyi, “muvafık olur” şeklinde ibare ile Müsteşar namına Celalettin Abanozoğlu Ticaret Bakanı Abdullah Aker’e sunmuş ve Aker tarafından da bu
tayin, 28 Ağustos 1957 tarihli “olur” şerhi ile onaylanmıştı. Daha sonra bu
tayin, Teşkilatlandırma Umum Müdürlüğü ve Orhan İnan tarafından imzalanmış olan 29 Ağustos 1957 tarihli ve 6/7785 numaralı tezkere ile Birliğe
tebliğ edilmişti. Böylece Birliğin Umum Müdürü olan Gülçür, 1 Eylül 1957
tarihinde buradaki görevine başlamıştır. Ali Gülçür’ün iki ay görevde kaldığı
belirtilmekte ve bu süre içerisinde ikramiye, temsil ödeneği, maaş, çocuk
zammı, kasa tazminatı toplamında 5.770 lira kazanç sağladığı ifade edilmektedir. Daha sonra Gülçür, Ticaret Bakanlığı Müşavirlik vazifesinden emekliliğini talep etmesi üzerine de Teşkilatlandırma Umum Müdürü Orhan İnan
yeni bir müzekkere hazırlayarak onun, asaleten Yaş Meyve Sebze Tarım
Satış Kooperatifi Birliği Umum Müdürlüğü’ne atanmasını Müsteşar namına
Celalettin Abanozoğlu’na, o da Abdullah Aker’e sunmuştur. Aker, 3 Ekim
1957 tarihinde bu tayini kabul etmiştir. Ali Gülçür, 2 Ekim 1957-28 Mayıs
1960 tarihleri arasında Birlik’te Umum Müdür olarak görev yapmış ve çalıştığı sürede toplam 117.350 lira kazanç sağlamıştır. 20
Raporda, olayın ceza karşılığının ne olması gerektiğine dair kanaatin
belirtildiği bölümde ilk olarak bu tayinin caiz olmadığı net bir dille ifade
edilmiştir. Yaş Meyve Sebze T.S.K. Birliği’ni oluşturan 2834 sayılı Kanun’un21 19ncu maddesinde, Birliklere “Umum Müdür” atama yetkisini Bakanlığa bırakmıştır. Bir memur bu tür birlik veya şirketler üye veya hesap
müfettişi olabilirdi. Fakat burada vurgulanan husus, bu tür vazifelerle birlikte devlet memurluğunun yürütülmesinin Memurin Kanunu’nun 8nci maddesine aykırı olduğudur. 3656 sayılı Devlet Memurları Barem Kanunu’nun
18nci maddesinin de böyle bir tayini caiz görmediği belirtilerek, Abdullah
Aker’le ilgili olarak kanunların bu açık hükümleri karşısında Türk Ceza Kanunu’nun (T.C.K) 240ncı maddesinin uygulanması gerektiği yönünde görüş
bildirilmiştir. Suça iştirak eden Celalettin Avni Abanozoğlu ile Orhan İnan
hakkında da T.C.K’ nın 64ncü maddesinin ve son olarak da olaya dahil olanlarla ilgili 69ncu ve 80nci maddelerin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 22
Raporun sonuç bölümünde Eski Ticaret Bakanı Abdullah Aker ve bu
atamadaki ortakları Celalettin A.Abanozoğlu, Orhan İnan ve Adil Gülçür’ün
suçlarının sabit olduğu ve bu kişiler hakkında Yüksek Adalet Divanının Muhakeme Usulüne Ait Kanun hükümleri gereğince ilk tahkikatın açılmasının
uygun olduğu belirtilmiştir. Raporun aslı 8 Eylül 1960 tarihli ve 192 sayılı
20

B.C.A., 010.00/313.972.1, 08.09.1960.
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun, 21.10.1935 tarihinde kabul edilmiştir. Resmi Gazete, Sayı: 3146, 02.11.1935.
22
B.C.A., 010.00/313.972.1, 08.09.1960.
21
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bir yazı ile Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı-Merkez Soruşturma Kurulu'na, iki kopyası da bilgi amaçlı Ticaret Bakanlığı'na "gizli" ibaresi ile
gönderilmiştir. 23 Bu yazının Merkez Soruşturma Kurulu'na ulaşmasının ardından usulsüz tayin iddiası, rapor ve ekleri ile birlikte bir dosya halinde, bu
Kurulun Başkanı İbrahim Senil imzasıyla 10 Nolu Soruşturma Kurulu Başkanlığı'na 12 Eylül 1960 tarihinde 2320 numara ile sevk edilmiştir. 24
3. Sanıkların İfadeleri
DP'lilerin tutuklu olarak bulunduğu Yassıada'da, Usulsüz tayin iddiası
ile ilgili gizli tahkikata 10 Numaralı Soruşturma Kurulu üyelerinden Turgut
Cemal Özdöl, yanında Zabıt Katibi Nurten Şuvan'la birlikte 24 Ekim 1960
tarihinde Yassıada'ya gelerek, Garnizon Kumandanlığı tarafından tahsis
edilen sorgu salonunda konu ile ilgili gizli tahkikata başlamıştır. Suçlanan
Abdullah Aker, elleri serbest bir şekilde huzura alınmış ve sorgusuna başlanmıştır. İlk olarak Aker'in kısa özgeçmişi hakkında bilgi verildikten sonra,
kendisine yönelik suçlamalar yönetilmiş ve savunması istenmiştir. Aker,
sözlerine 1954 yılında milletvekili olmadan önce Ticaret Vekaleti'nde, "Teftiş Heyeti Reisliği" ile "müsteşar vekilliği" yaptığını bu sebeple de Vekalet'in
tüm memurları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek başlamıştır. Aker'in
ifadesine göre Ticaret Vekili olduğu 28 Kasım 1956 tarihinden önce Vekâlet
Teşkilatlandırma Umum Müdür Muavini olan Adil Kamil Gülçür, bir ara
görevli olarak Hindistan'a gitmiş ve yurda döndükten sonra da İstanbul Yaş
Sebze Meyve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde, umum müdürlüğü görevine talip olmuştu. Bunun için de Aker'e müracaat etmişti. Abdullah Aker,
Gülçür'ün iyi bir eğitim aldığını, kapasitesinin bu görevi ifa etmekte son
derece yeterli olduğunu belirterek bu tayini yaptığını söylemiştir. Gülçür'ün
zarar görmediği bu tayinin, 3656 sayılı Kanun'a muhalif olduğu da varit
olmadığını savunan Aker, Gülçür'ün şahitliğinin tespitini istediği ifadesini şu
sözlerle noktalamıştır: "...maddeleri tanıyan, kuvvetli muhasebesi olan bu
memurun mevzubahis vazifeye getirilmesinde ne vazifemin suiistimali ne de
mumaileyhin zarara bırakılması veya layık olmadığı bir makama getirilmesi
gibi bir hal ve suç mevcut olamaz...". 25
Tahkikat sonucunda usulsüz tayin iddiasına adı karıştığı tespit edilen
ve bu bağlamda da olayda sorumlu görülen Müsteşar Vekili Celalettin
A.Abanozoğlu ile Orhan İnan'ın ifadeleri, 2 Kasım 1960 tarihinde alınmıştır.
Abanozoğlu ifadesinde, Gülçür'ü şahsen tanıdığını, Hindistan'da ataşelik
görevi sona erince merkezde müşavirliğe tayin edildiğini söylemiştir. Abdullah Aker ve Adil Gülçür ilişkisi hakkında da bilgi vermiştir. Abdullah
Aker'in, Adil Gülçür'ün öğretmen olan kardeşi ile arkadaşlıkları bulunduğunu bu sebeple de Aker'in, Gülçür'e karşı sempati ile bakmış olabileceğini
23

B.C.A., 010.00/313.972.1, 12.09.1960.
B.C.A., 010.00/313.972.1, 08.09.1960.
25
B.C.A., 010.00/313.972.1,24.10.1960.
24
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belirtmiştir. Gülçür'ün, umum müdürlük görevine tayin edildiğini hatırladığını fakat ayrıntısı hakkında malumatı olmadığını ifade eden Abanozoğlu,
eğer iki görevi aynı anda üzerinde bulundurdu ise atamanın, 3656 sayılı Kanun hilafında olduğu yönünde kanaatini belirtmiştir. Atamanın, zamanında
da dedikodu mevzuu olduğu ve Aker'in, bu iş için hukuk işlerinden mütalaa
aldığı yönünde söylentiler çıktığını ifade eden Abanozoğlu, bu mütalaaların
sadece Gülçür'ün atama meselesi ile değil daha önce yapılan bazı tayinlerle
de ilgili olduğunu söylemiştir. Son olarak da Adil'in atamasına kimlerin paraf koyduğunu bilmediğini fakat cari usule göre böyle bir teklifin Teşkilatlandırma Umum Müdürü tarafından yapılması ve Vekilin de bunu onaylamasının gerektiğini belirtmiştir. 26
Olayın sorumluları arasında gösterilen bir diğer isim, ifadesinde halen Ticaret Vekâleti Umum Müdürü olarak görev yaptığını belirten Orhan
İnan'dır. İnan da ifadesinde Adil Gülçür Hindistan'da ataşe görevi sona erince yurda döndüğünü ve Ticaret Bakanlığı'nda "müşavir " olarak istihdam
edildiğini söylemiştir. Bu vazife uhdesindeyken de Abdullah Aker tarafından
İstanbul Yaş Sebze ve Meyve Kooperatifleri Birliği'nin Umum Müdürlüğüne27 tayin edildiğini duyduklarını belirtmiştir. Gülçür'ün adı geçen göreve
tayini ile ilgili yazıyı kendisinin yazdırdığını belirten İnan, 28 Ağustos 1957
tarihli yazının sol köşesinde bulunan ve 3 Ekim 1957 tarihli Teşkilatlandırma Umum Müdürü yerine konulan parafların da kendisine ait olduğunu söylemiştir. “Muvafık olur, takdim” ibaresinin altındaki parafın ise o dönemde
Müsteşar Vekili olan Celalettin A.Abanozoğlu’na ait olduğunu söyleyen
İnan, Adil Gülçür’ün adı geçen Birliğe Umum Müdürü olduktan sonra Ticaret Vekaleti'ndeki görevinden emekliliğini istediğini belirtmiştir. Böyle tayinlerde Ticaret Vekilini tereddütte bırakan durumlar olduğunun altını çizen
İnan, 3656 ve 3658 sayılı kanunlarda bu tür vazifelere tayin yapılamayacağına dair bir hüküm bulunmadığını savunmuştur. Üstelik Ticaret Kanunu’nun
17nci maddesine göre Ticaret Vekili'nin, vekâletine mensup bir memuru
istediği yerde istihdam etme hakkı bulunduğunu vurgulayan İnan, Adil Gülçür’ün tayininde yolsuzluğun mevcut olmadığı yönünde görüşünü ileri sürmüştür. Adil Gülçür ile Abdullah Aker’in yakınlığı nedeniyle bu tayinin
yapıldığı iddialarına da karşı çıkan İnan, buna ihtimal dahi vermediğini ve
işinin ehli olduğu için Aker tarafından ilgili göreve getirildiği görüşünde
olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir: “…Adil hakikatten ehliyetli bir kimse
idi.Bilhassa MESEBE mevzuuna dahil işlerde emek ve ihtisası bulunan bir
kimse idi.Nitekim o müessesenin başına getirildikten sonra sebk etmiştir”. 28

26

B.C.A., 010.00/313.972.1, 02.11.1960.
İnan'ın ifadesinde "MESEBE" tabiri kullanılmaktadır.
28
B.C.A., 010.00/313.972.1, 02.11.1960.
27
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4. Tahkikat ve Mütalaa
Sanıkların ifadesi alındıktan sonra usulsüz tayin iddiasını soruşturmakla görevlendirilen 10 Nolu Soruşturma Kurulu Başkanı Suphi Öre tarafından Ticaret Bakanlığı Yüksek Makamına gönderilen 3 Kasım 1960 tarihli
bir yazıda, Adil Gülçür’ün emekliliğinin istediği ve Ticaret Vekaleti ile ilişiğinin kesildiği tarihin bildirilmesi talep edilmişti. 29 Bu talep üzerine Ticaret
Bakanlığı tarafından “gizli ve zata mahsus” ibareleri ile 10 Nolu Yüksek
Soruşturma Kurulu Başkanlığına gönderilen ve tarih belirtilmeyen yazıda,
Adi Gülçür’ün 3 Ekim 1957 tarihinde emekliliğini istediği ve bu tarihte
Vekâlet'le ilişiğinin kesildiği bilgisi verilmiştir. 30
Tahkikat yapıldıktan ve ifadeler alındıktan sonra 10 Nolu Soruşturma
Kurulu, 22 Mart 1961 tarihinde açıkladığı mütalaasını, 28 Mart 1961 tarihli
960/166 sayılı bir yazı ile Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı'na göndermiştir. Tahkikat açılması yönünde karar verilen mütalaada, öncelikle tayinin
oluş şekli ve sanıkların ifadeleri kısaca özetlenmiştir. Ayda 3000 liradan
fazla ücret ödendiği belirtilen “MESEBE Umum Müdürlüğü” görevinin
imkân bakımından cazip olduğu vurgulanmıştır. Değerlendirmede Adil Kamil Gülçür’ün, ek olarak bu göreve getirilmesinde kabiliyetinin değil tatmin
edilmek istemesinin etkili olduğu ileri sürülmüştür. Celalettin Abanozoğlu
ile Orhan İnan tarafından verilen ifadelerde Gülçür’ün Aker’le yakınlığı
belirtilmişti. Bu ifadeler, Abdullah Aker’in Gülçür’ü adı geçen göreve atamasında delil kabul edilmiştir. Tayinin Orhan İnan’ın ifadesinde belirttiği
gibi muhtelif mevzuata uygun olmadığı da 3656 sayılı Kanun’un 18nci31ve
788 sayılı Memurin Kanunu’nun 8nci maddelerine dayandırılmak suretiyle
iddia edilmiştir. 32 Yine mütalaaya göre 2450 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesine33 dayandırılarak da bu tayin muamelesini isabetli telakki etmenin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Mütalaada son olarak adı geçen tüm kanun hükümlerine aykırı olarak telakki edilen tayinin amacının sadece bir şahsı tat29

B.C.A., 010.00/313.972.1, 03.11.1960.
B.C.A., 010.00/313.972.1, 25.
31
Bu Kanun’un 18 nci maddesinde şöyle denilmektedir: “Umumî, mülhak, hususî bütçelerle
belediyeler bütçelerinden ve bunlara tâbi teşekküllerden maaş ve ücret almakta olan memurların hususî bir kanunda aksine sarahat olmadıkça bulundukları müesseselerin içinde ve dışında
maaşlı veya ücretli ayrıca bir vazife almaları caiz değildir”. Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhid ve Teadülüne Dair Kanun, No: 3656, Kabul Tarihi: 30.06.1939; T.C. Resmi Gazete,
Sayı:4253, 08.07.1939.
32
788 sayılı Kanun’un 8 nci maddesinde “Memurlar ticaret ve sınaatle iştigal edemezler.
Kendi emlâk ve arazilerini bizzat veya bilvasıta işletebilirler. Şirketlerde vazife deruhde edemezler. Ancak kooperatif şirketlerinde meclisi idare azalığı ve hesap müfettişliği edebilirler”
denilmektedir. Memurin Kanunu, No:788; Resmi Ceride, Sayı: 336, 31.03.1926.
33
İktisat vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun’un(2450 sayılı), 6ncı maddesinde
“İktisat vekâleti, merkez ve vilâyet teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam edilmekte olan her
hangi bir memuru, ifası vekâlete ait bir iş için orada vekâlet teşkilâtı ve münhal vazife bulunup bulunmaması ile mukayyet olmayarak, kadroda gösterilen tahsisat ile merkez veya taşrada kullanabileceği” belirtilmektedir. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 2713, 29.05.1934.
30
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min etmek olduğu belirtilerek, Türk Ceza Kanunu’nun 240ncı maddesine
tevfikan Abdullah Aker, Celalettin Abanozoğlu ve Orhan İnan hakkında son
tahkikatın açılmasına karar verilmesi istenmiştir. 34
Mütalaanın Yüksek Soruşturma Kurulu'na ulaşmasından sonra Kurul, konuyu görüşmek üzere 16 Nisan 1961 tarihinde Fazlı Öztan başkanlığında saat 9.00'da özel salonda toplanmıştır. Yapılan müzakere sonucunda
Abdullah Aker'e adı geçen dava sebebiyle verilecek cezanın, Yassıada'daki
yargılamalara bir etkisi olmayacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır. Yani
belirtilen davadan mugayir olmak üzere diğer suçlar sebebiyle Aker hakkında açılan ve devam eden davaların, ceza olarak birbirlerini etkileme gibi bir
durumlarının mevcut olmadığı düşünülmüştür. Bu sebeple de 1 sayılı Kanun'un 6ncı ve 3 sayılı Kanun'un 147 sayılı Kanun'la değiştirilen 12nci maddesi delaleti ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 149ncu maddesine uygun
olarak Abdullah Aker, Celal Abanozoğlu ve Orhan İnan'ın haklarında açılmış olan amme davasının, 772/908 numaralı kararla geçici olarak ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 35 Fakat 14 Aralık 1961 tarihinde Aker'in,
Abanozoğlu'nun ve İnan'ın sanık olarak yargılandıkları dosyayı tekrar görüşen Yüksek Soruşturma Kurulu, "Ek Karar"la muvakkat tatil kararının kaldırılarak dosyanın yeniden etraflıca tetkik edilmesine karar vermiştir. 36
Dosyanın yeniden görüşülmesi kararından sonra Yüksek Soruşturma
Kurulu, Maliye Bakanlığı'na gönderdiği 2 Mart 1962 tarihli ve 1961/772
sayılı yazı ile Adil Kamil Gülçür'ün atamasının Bakanlık tarafından mütalaa
edilmesini talep etmiştir. Maliye Bakanlığı, mütalaasını 115508-373/4002
sayılı yazı ile Yüksek Soruşturma Kurumu'na iletmiştir. Mütalaada, memurların özel bir kanunla aksi belirtilmediği sürece bulundukları müesseselerin
içinde veya dışında maaşlı veya ücretli olarak ayrıca bir vazife alamayacaklarına dair hükümlerin bulunduğu 3656 sayılı Kanun'un 4609 sayılı Kanun'la
tadil edilen 18 nci maddesine vurgu yapılmıştır. Ayrıca 788 sayılı Memurin
Kanunu'nun 1496 sayılı Kanun'la tadil edilen 18nci maddesine göre de memurların gerek şirketlerde gerekse ticaret ve sanayi müesseselerinde vazife
yapamayacakları sadece, kooperatif şirketlerinin idare meclisi üyeliği veya
hesap müfettişliği görevlerini deruhte edebilecekleri belirtilmiştir. Bu du34

Mütalaanın altında üye olarak Turgut Cemal Özdol ve Sabri Tırpan ile Başkan Suphi
Örs’ün imzaları vardır. B.C.A., 010.00/313.972.1, 22.03.1961.
35
Kararın altında Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanı Fazlı Öztanile birlikte isim ve imzaları
bulunan üyeler şunlardır: Aydın Hilmi, Belen Semih, Benli Naci, Erten Bülent, Gökmen
Şerafettin, Hiçşaşmaz Mazhar, Kalayoğlu Sırrı, Karaoğlu Mustafa, Kiziroğlu Kazım, Menteş
Cevdet, Özdol Turgut Cemal, Şener Cebbar, Şirin Remci, Tanyer Doğan, Tırpan Sabri, Tüzün
Fehmi, Uğur Selahattun, Vrana Kani. Katip olarak da Cavit Özcan'ın adı kararda yazılıdır.
B.C.A., 010.00/313.972.1, 16.04.1961.
36
Muvakkat Ertelemenin kaldırılması kararının altında Başkan Fazlı Öztan ve Zabıt Katibi
İbrahim Uğurlu ve 6 üyenin imzası vardır. B.C.A., 010.00/313.972.1, 14.12.1961.
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rumda Ticaret Bakanlığı'nda memur olan ve kadrosu ile ilgisi devam etmek
suretiyle Adil K.Gülçür'ün, Yaş Sebze ve Meyve T.S.K. Birliği Umum Müdürlüğü görevini ifa etmesinin adı geçen kanun hükümlerine aykırılık teşkil
ettiği mütalaa edilerek 14 Mart 1962 tarihinde bu karar Yüksek Soruşturma
Kurulu'na bildirilmiştir. 37
5. Karar
Yüksek Adalet Divanı, davayla ilgili kararını 21 Mart 1962 tarihinde
Fazlı Öztan ve 6 üyenin toplanması sonucunda oybirliği ile vermiştir. Mahkemenin kararı, sanıkların T.C.K.nın 240ncı. maddesine göre cezalandırılmaları için Yüksek Adalet Divanı'nda haklarında son tahkikatın açılması
yönünde olmuştur. 38 Sanıklar hakkında açılan tahkikatın sonucunda davanın,
1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkemesi’nde görülmesine 31 Mayıs
1962 tarihinde karar verilmiş 39 ve dosya, Anayasa Mahkemesi'ne tevdii
etmiştir.
23 Şubat 1963 tarihinde yürürlüğe giren 218 sayılı Af Kanunu sonrasında dosya, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın talebi üzerine davanın bu
Kanun kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi için 12 Mart 1963
tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. 40 Başsavcının yazılı
düşüncesi alınmış ve dava dosyası tekrar incelenmiştir. 41
Esas numarası 1962/83, karar numarası da 963/77 olan davanın, "davacı" kısmında "kamu hakları" ve 28 Ağustos 1957 tarihi olarak belirtilen
suçun karşısında da "görevi kötüye kullanmak" ibareleri yer almaktadır.
Öncelikle mahkemenin kapsamı ile ilgili belirsizlik giderilmiş ve Anayasa’ya göre bu dava kapsamında Yüce Divan dışında yargılanması gereken
Celalettin Abanozoğlu ve Orhan İnan'ın da, birisinin itirazı dışında, üyelerin
kararı ile Yüce Divan'da yargılanmalarının mahkemenin görevi içerisinde
olduğuna hükmedilmiştir. 42
Bundan sonraki süreçte dava, Anayasa Mahkemesi tarafından görülmüş ve bu Mahkeme, "Yüce Divan" sıfatıyla verdiği kararını, Cumhuriyet
Başsavcısı Hikmet Gündüz, dava ile ilgili mütalaasını 19 Mart 1963 tarihinde mahkemeye sunduktan bir gün sonra (20 Mart 1963) açıklamıştır. Suçun
işlendiği tarih ve sevk maddesi göz önüne alınarak sanıkların eylemlerinin
218 sayılı Af Kanunu'nun birinci maddesinin A bendinin 43 kapsamına girdiği
37

B.C.A., 010.00/313.972.1, 14.03.1962.
B.C.A., 010.00/313.972.1, 21.03.1962.
39
B.C.A., 010.00/313.972.1, 31.05.1962.
40
B.C.A., "Karar", 010.00/313.972.1, 12.03.1963.
41
B.C.A., "Karar", 010.00/313.972.1, 20.03.1963.
42
B.C.A., "Karar", 010.00/313.972.1, 20.03.1963.
43
Kanun'un 1.maddesinin A bendinde , "taksirli cürümlerle kanunların suçu tespit eden aslî
maddesinde yukarı haddi 5 seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya
birlikte olarak para cezasıyla cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın
38
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sonucuna varılmıştır. Bu sebeple de T.C.K. 97 maddesine göre sanıklar hakkında açılmış bulunan kamu davasının, Cumhuriyet Başsavcısı'nın da görüşü
dikkate alınarak ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. 44
Sonuç
14 Ekim 1960 tarihinde 19 ayrı dava halinde başlayıp sonra 17 davanın birleştirilmesi ile Anayasayı İhlal Davası çatısı altında sürdürülen Yassıada Davaları, 15 Eylül 1961 tarihinde sona ermiştir. Bunlardan ayrı olarak
usulsüz tayin suçlaması ile Abdullah Aker yargılanmıştır. Davaya konu olan
isim "Adil Kamil Gülçür"dür. Usulsüz tayin iddiası ile ilgili sanıkların duruşmaları, Yüksek Adalet Divanı'nda yapılmış ve haklarında soruşturma
başlatılmıştır. Bu dava ile ilgili sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmemiş ve Yüksek Adalet Divanı, 31 Mayıs 1962 tarihli ve 1962/110 sayılı kararı ile dosyayı, Anayasa Mahkemesi'ne tevdii etmiştir. 23 Şubat 1963 tarihinde yürürlüğe giren 218 sayılı Af Kanunu sonrasında Anayasa Mahkemesi,
Cumhuriyet Başsavcısının da görüşünü alarak "Yüce Divan" sıfatıyla kararını 20 Mart 1963 tarihinde açıklamıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 240ncı maddesine göre görevini kötüye kullanan memurlar derecelerine göre 3 ay ila 3
yıl arasında hapisle cezalandırılırlardı. Bu bağlamda davanın, beş yılı geçmeyen hapis cezalarına af getiren 218 sayılı Kanun'un kapsamına girdiği
yönünde değerlendirme yapan Mahkeme, Abdullah Aker, Orhan İnan ve
Celalettin Abanozoğlu hakkında açılmış olan kamu davasının düşmesine
karar vermiştir. Böylece Yassıada'da başlayan soruşturma ve suçlamalar
Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile son bulmuştur.
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ZEYTİNLİ ADA KAZISINDAN ÇIKARILAN KAFATASI İSKELETLERİNİN YENİDEN YÜZLENDİRİLMESİ
Facial Reconstruction of Skulls which finding from Zeytinli Island
Excavation
Fadime Suata Alpaslan Ümit Savran 
Özet: Balıkesir ili Erdek sınırları içerisinde yer alan Zeytinli Ada, M.Ö 2 yy. ve M.S
12 yy. arasında kültür varlığının sürdüğü Helen-Roma-Bizans ve Osmanlı yapılarıyla
mozaik bir oluşuma sahip önemli bir arkeolojik buluntu yeridir. Bu çalışma Zeytinli
Ada’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda gün ışığına çıkarılan kafatası iskeletlerinin yeniden yüzlendirilmesi (fasial rekonstrüksiyon) işlemini kapsamaktadır. Yeniden
yüzlendirme, adli bir vakaya ilişkin iskelet buluntularının kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda birey veya bireylerin yüz görüntüsünün ortaya çıkarılması ile kimlik
tespiti yapılmasına yardımcı olan uygulamalı bir çalışmadır. Yeniden yüzlendirmenin
ilk uygulandığı günden bugüne kadar birçok farklı metot geliştirilmiştir. Çalışmamızda yeniden yüzlendirmenin standartlaşması ve uygulamanın daha anlaşılır olması
amacı ile “İstanbul Metodu” yöntemi kullanılmıştır. Bu metotta öncelikle kafatası örnekleri sehpalara yerleştirilmiş ve mandibula, kafatasına monte edilmiştir. Kafatasının
doku kalınlıkları ortalaması baz alınarak mevcut bölgeler kille kaplanmıştır. Kille
kaplanan bölgelerde doku kalınlığı değerleri kontrol edilerek değerden az veya fazla
olan kısımlar düzeltilmiştir. Son olarak yüzün şekillendirme aşamasına geçilmiş, yüzün fotoğraflarının çekimi yapılmıştır. Fotoğrafların bilgisayara aktarımı ile saç bıyık
ve sakal gibi değişik alternatifler uygulanarak çıktısı elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zeytinli Ada, Yeniden Yüzlendirme, İstanbul Metodu.
Abstract: Zeytinli island which is located within the boundaries of Erdek, city of Balıkesir. The island has a mosaic formation in terms of having cultures of HellenisticRoman-Byzantine and Ottoman between B.C 2nd century and A.D 12th century with
important archaeological findings. This study, which is the results of archaeological
excavations in the Zeytinli island, includes facial recontruction process of the skulls.
Facial reconstruction, which can not be made in the identification of skeletal findings
related to a legal case with the individual or individuals to reveal the face image, is a
practical work to help make the identification. Many different methods have been developed for facial reconstruction, applied to the first day until now. ‘Istanbul Method’
has been used in our study area for the standardization of facial recontruction and
implement with the purpose of clarity. In this method, firstly, skull samples were placed on tables and mandibles are mounted to the skull. The existing regions is covered
with clay, based on the average tissue thickness of the skull. Tissue thickness values
were controlled with in covered clay regions and portions were corrected with less or
more than the value. Finally, It has passed the stage of face shape and the shooting of
the photo of the face is made. Together with transferring photos to the computer, it
was applying different alternatives such as hair, beard and mustache and were obtained output.
Keywords: Zeytinli Island, Facial Reconstruction, Istanbul Method.
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Giriş
Zeytinli Ada, Marmara ve Ege denizlerine kıyısı olan, Türkiye’nin
KB’da, Balıkesir ili Erdek ilçesi sahiline yaklaşık olarak 250 metre uzaklıkta
bir konuma sahiptir (Resim, 1).
Resim 1. Zeytinli Adasından Genel Bir Görünüm

Yeniden yüzlendirme (fasial rekonstrüksiyon), adli bir vakaya ilişkin
iskelet buluntularının kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda birey veya
bireylerin yüz görüntüsünün ortaya çıkarılması ile kimlik tespiti yapılmasına
yardımcı olan uygulamalı bir çalışmadır. Yeniden yüzlendirme, günümüzde
kimliklendirme yöntemlerinin uygulanamadığı ya da uygulansa bile yeterli
sonuç elde edilemediği vakalarda tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda üzerine dikkatleri çeken Adli Antropoloji bilimi, Adli tıbbın koordineli çalıştığı bilim dalları arasında ilk sırada yer almaktadır. Adli Antropoloji, iskelet üzerinde kimlik tespiti yapmaya elverişli
verileri araştıran ve bunların adli vakaların çözümlenmesi noktasında, hukuk
sınırları içerisinde, belli yöntem ve tekniklerle kullanan bir bilim dalıdır
(Yonuk, 2014). Akademik bağlamda yeniden yüzlendirme çalışmalarının
temeli Antropoloji bilimine (Adli Antropolojiye) dayanmaktadır (Wilkinson,
Neava 2003).
Yeniden yüzlendirme) metodunun ilk uygulanışından günümüze kadar
yüz seneyi aşkın bir süre geçmiştir. Yeniden yüzlendirme uygulanması oldukça güç bir iştir. Çünkü kafatası yüzün tekrar inşası için gerekli olan ipuçlarından birçoğunu vermez. Biz bir kişiyi o kadar çok sayıda küçük ayrıntılarla ve o kadar çok sayıda farklılıklarla tanırız ki bu yüzden bireyin yüzünün tıpatıp aynısını elde etmek her zaman kolay değildir. Yeniden yüzlendirme, iki boyutlu, üç boyutlu ve bilgisayar destekli üç boyutlu çalışmalar
olmak üzere üç farklı teknikler halinde uygulanmaktadır. Üç boyutlu yeniden yüzlendirme yönteminde amaç, kafatası veya kafatası kalıbı üzerine kafa
ve yüzün yeniden inşası ile bir büstün elde edilmesidir. Bu konuda yapılan
bilimsel araştırmaların sonuçlarının yayınlanması kriminalistlerin de ilgisini
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çekmiştir. Böylece bu metod kriminalistlerce de kullanılmaya başlamıştır.
Yeniden yüzlendirme metodunun ilk uygulamasından bu yana iki ayrı teknik
ortaya çıkmıştır. Bunlar Amerikan ve Rus uygulama biçimleridir. Amerikan
adli heykeltraşlarının önde gelenlerinin kullandığı metot, temel olarak kil
parçalarının doku kalınlıkları işaretlerine uygun olarak direkt olarak kafatası
üzerine uygulanmasıdır. Gerasimov ve diğer Rus uygulayıcıların kullandığı
Rus yaklaşımında ise kelimenin tam anlamı ile yüzün hakiki fiziksel rekonstrüksiyonu söz konusudur. Bu metotta kas yapışma yerleri ve diğer oluşumların yapısı dikkate alınarak yüz kasları, bezler, orbital yağ dokuları, büyük
arterler ve diğer bağ dokuları yüzün anotomisine uygun olarak, canlıda veya
gerçek bir diseksiyonda görülebilecek şekilde adım adım yeniden inşa edilir.
Amerikan ve Rus metotları kombine bir şekilde de kullanılabilir (Afşin,
2001).
Yeniden Yüzlendirmede “İstanbul Metodu” yüzlendirmenin standartlaşması ve uygulamanın daha anlaşılır olması amacı ile Adli Tıp Kurumu’nda diğer metotlardan farklı bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. İstanbul metodunda doku kalınlıklarının işaretlendiği noktalar değil doku kalınlıklarının aynı veya birbirine yakın olduğu bölgeler baz alınarak uygulanan
bir metottur (Afşin, 2001).
1. Materyal ve Metod
Çalışma malzememizi, Zeytinli Ada’da (Balıkesir – Erdek) 2007-2011
yılları arasında Doç. Dr. Nurettin Öztürk başkanlığında yürütülen arkeolojik
kazılar sonucunda gün ışığına çıkarılan kafatası iskeletleri oluşturmaktadır.
Zeytinli Ada kafatası iskeletleri Cumhuriyet Üniversitesi Paleoantropoloji
laboratuvarına getirilerek temizlik işlemleri yapılmıştır. Temizlenen materyallerden kırık olan parçalar onarılmış ve bu materyallerin ölçümleri alınarak
ölçüm değerleri kaydedilmiştir.
Çalışmamızda; Zeytinli Ada kafatası iskeletlerinin yeniden yüzlendirme uygulamasında, yüzlendirmenin standartlaşması ve uygulamanın daha
anlaşılır olması amacı ile “İstanbul Metodu” yöntemi kullanılmıştır. İstanbul
metodu; doku kalınlıklarının işaretlendiği noktalar değil doku kalınlıklarının
aynı veya birbirine yakın olduğu bölgeler baz alınarak uygulanan bir metottur (Resim, 2).
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Resim 2. Yüz Doku Kalınlık Noktaları

2. Bulgular ve Değerlendirme
Yeniden yüzlendirme kimliklendirme çalışmalarının son halkasıdır.
Diğer uygulamaların geçersiz veya başarısız olduğu durumlarda mutlaka
uygulanması gerekir. Cinayete veya kazaya kurban gitmiş bir kişinin adli
tahkikatının sağlıklı sürebilmesi için kimliğinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Çalışmamızda kullandığımız, yeniden yüzlendirme uygulamasının temelinde yüz doku kalınlıklarının saptanması bulunmaktadır.
Zeytinli Ada kafatası iskeletlerinin yeniden yüzlendirme işleminde
aşağıdaki süreçler sırası ile izlenmiştir;
1. İlk olarak, her bir kafatası örneği fotoğrafta görüldüğü ayrı ayrı gibi
sehpaya yerleştirilir.
2. Mandibula (alt çene), oklüzyona dikkat edilecek şekilde kafatasına
monte edilir.
3. Kafatasının doku kalınlıkları ortalamaları alınarak, mevcut bölgeler
ortalama değere yakın olarak kille/plasterinle kaplanır. Bu aşamada temporal
adale grupları hariç, saçlı derinin tamamı, alın, glabella, orbita çevresi, zigomatik ark, mandibulanın tamamı, nazal kemik, maksilla ön kısmı tamamen plasterin malzemeyle doldurulur (Resim, 3).
Resim 3. Mandibula ve Maksilla’nın Plasterinle Kaplanması
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4. Plasterinle kaplanan bölgelerin doku kalınlığı değerleri kumpas
yardımı ile kontrol edilir. Değerden az veya fazla olan kısımlar düzeltilir.
5. Şekillendirme aşamasına geçilir. Gözlerin, burun yapısının, kulak
ve dudakların meydana getirilmesinde insan yüzü için belirlenmiş kurallar
ile kafatası yüz ilişkisiyle ilgili yapılmış çalışmalardan yararlanılarak yüz
ortaya çıkarılmış olur (Afşin, 2001), (Resim, 4).
Resim 4. Kafatası Şekillendirme Aşaması

6. Yüzün şekillendirme aşamasından sonra yüzün fotoğraflarının çekimi yapılır. Fotoğrafların bilgisayara aktarımı ile tercihe göre saç, bıyık ve
sakal gibi değişik alternatifler uygulanarak bu fotoğrafların çıktısı alınır.
Sonuç
Zeytinli Ada kafatası iskeletlerinin yeniden yüzlendirme uygulamasında çeşitli basamaklar izlenerek kafatası yeniden giydirilmiştir. Yeniden
yüzlendirme bir bakımdan da kimliklendirme çalışmalarının son halkasıdır.
Yeniden yüzlendirme uygulaması, adli bir vakaya ilişkin iskelet buluntularının kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda birey veya bireylerin yüz görüntüsünün ortaya çıkarılması ile kimlik tespiti yapılmasına yardımcı olacak
ve tercih edilebilecek bir yöntem olarak değerlendirilebilir.
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IVAN YAKOVLEVİCH YAKOVLEV: ÇUVAŞ KÜLTÜRÜNE CAN
SUYU VEREN KÜLTÜR VE MEDENİYET İNSANI
Ivan Yakovlevich Yakovlev: The Man of Culture and Civilization who
Gave The Water of Life to Chuvashian Culture
Hüseyin Karadağ*
Özet: Bu makalenin hazırlanılmasında çeşitli yazılı metinlerden de yararlanılmıştır.
Ancak; makalede sunulan bilgilerin asıl kaynağını, Yakovlev’in kurmuş olduğu ve
hâlen müze olarak kullanılan Simbirsk’teki (Ulyanovsk) kampüsü 2001 yılındaki ziyaretimiz sırasında temin ettiğimiz çeşitli arşiv bilgileri ile yerinde yaptığımız gözlemlerden ve görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler oluşturmaktadır. Yakovlev Türk
kültür ve medeniyet tarihinin bilinmeyen hazinelerinden biridir. Maalesef, Çuvaşlar
dışındaki Türk halkları tarafından tanınmamaktadır. Gaspıralı İsmail Bey’in Bahçesaray’ın Qaytaz Ağa (Kaytaz) Mahallesi’nde usul-i cedit mekteplerinin ilkini kurduğu
1884 yılından 16 yıl önce, 1868 yılında kendi evinde, kendi kişisel imkânları ve dostlarının desteği ile Rusya’da ilk kez Çuvaş Türkçesi ile eğitim yapan okulu açmıştır.
Bu okul, Çarlık Rusya’sı içinde Çuvaşça eğitim yapan ilk ve tek okuldur. Bu okuldan
yetişen çok kıymetli eğitimciler, fikir, kültür ve sanat adamları sayesinde Çuvaş kültürü zenginleşerek varlığını devam ettirme imkânı bulmuştur. Yakovlev, 1871 yılında
Kiril harfleri temelinde Çuvaş alfabesini hazırlamıştır. Geliştirdiği bu alfabe, Çuvaş
dilinin ses özelliklerine çok uygundur. Çuvaş halkı arasından bizzat derlediği sözlü
edebiyat örneklerini kendisinin geliştirdiği alfabe ile yazıya aktarmış ve yine kendisinin geliştirdiği eğitim-öğretim müfredatına koymuştur. Böylece, bir yandan kaybolmaya yüz tutmuş Çuvaş halk edebiyat ve geleneklerini yazılı hâle getirerek saklanmasını ve korunmasını sağlamış, diğer yandan da gerek ders kitaplarına aldığı örneklerle
gerekse yaptığı derlemeleri kitaplaştırarak Çuvaş kültürünü yeni Çuvaş kuşaklarına
öğretme ve aktarma imkânı yaratmıştır. Bunlara ilave olarak, dünya edebiyatından
Çuvaş Türkçesine çevirttiği örnekleri yine kendi geliştirdiği Çuvaş alfabesi ile ders kitaplarına koyarak, Çuvaş gençlerinin dünya edebiyatı ile tanışmalarını sağlamıştır. İşte
bütün bu uğraşları, Çuvaş edebî dilinin temellerini oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yakovlev, Çuvaş, Okul, Alfabe, Kültür, Simbirsk
Abstract: Various written texts have been used in preparation process of the article.
However, the main source of the information in the article consists of information
which we obtained from various archive documents from campus of schools still used
as a museum in Simbirsk (Ulyanovsk), and set up by Yakovlev during our visit and
our observations and interviews there. Yakovlev is one of the lost treasures in history
of Turkic culture and civilization. Unfortunately, he isn’t known by Turkic peoples
except for Chuvashes. 16 years before Ismail Gaspirali Bey established the first one of
Usul-I Cedid Schools ((Modern Method for Education) in Qaytaz Ağa (Kaytaz) neighborhood in 1884, he opened a school that firstly gave education in Chuvashian
Turkish, in his own house with the support of his friends and his own opportunities in
Russia in 1868. This school is the first and only school giving education in Chuvash
in Czarist Russia. Chuvashian culture found chance to subsist existence by rising
thanks to educators, intellectual and cultured men and artists got education at this
school.Yakovlev prepared Chuvashian alphabet based on Cyrillic letters in 1872. This
alphabet developed by him properly symbolizes audio properties of Chuvashian language. He turned examples of oral literature, which he compiled among Chuvashas in
person, into written texts with alphabet developed by him and put them into education
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curriculum developed by him again. Thereby, on the one hand, he provided Chuvashian folk literature and traditions, which began to lose, to be kept and saved by putting
them in writing; on the other hand, he created opportunity for Chuvashian culture to
be taught and transferred to new generations both by collecting his compilations into a
book and by examples given in textbooks. In addition to these, he provided Chuvashian youth to meet world literature by putting examples of literary texts from world literature, which he had them translated in Chuvashian Turkish, into books with his
Chuvashian alphabet. All his efforts have already composed bases of Chuvashian literary language.
Keywords: Yakovlev, Chuvash, School, Alphabet, Culture, Simbirsk

Çuvaşlar Hakkında Genel Bilgi
Çuvaşların kökenleriyle ilgili farklı değerlendirmeler olmakla birlikte, son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar tartışma alanını daraltan daha
somut bilgiler ortaya koymaktadır. Etnografi, arkeoloji ve lengüistik sahalarında yapılan çalışmalar ve disiplinler arası belge, bilgi ve bulgu mukayeseleri Çuvaşların kökenleri / ataları hakkında anlamlı sonuçlar çıkarmaktadır.
İki yüzyıldan daha fazla bir süredir tarihçiler, Orta İdil bölgesinde
bulunan eski milletin Çuvaşların etnik oluşumunu sağlayan millet olduğunu
iddia ederken, yakın dönem çalışmaları Çuvaşların atalarının Hun-Hazarlar
olduğunu gösteren önemli keşiflerde bulunmuşlardır (Yakov and Paval,
2002: 494). Milat sıralarında bazı Türk boylarının (Hunlar, Bulgarlar, P eçenekler, Hazarlar) Orta Asya‘dan batıya göç ederek bir süre Kuzey Kafkasya’da yaşadıktan sonra Doğu Avrupa’ya geçmiş oldukları ve Çuvaşların
atalarının da bu göçebe topluluklar içinde yer aldığı bilinmektedir (Yılmaz,
2002: 110).
16. yüzyıla kadar Çuvaş adlı bir kavimden, topluluktan söz eden
kaynak yoktur. Çuvaş adlandırması ilk olarak 16. yüzyıl Rus kroniklerinde
(ilk kez 1521) yapılmıştır (Yüce, 1993: 389). Bunun sebebi, bu topluluğun
kendisini Çuvaş olarak değil, Suvar olarak adlandırmalarıdır. Bayram (2013:
259), bu yüzyıla kadar Çuvaş adının günümüzdeki şekliyle kaynaklarda
geçmemiş olması ve ilk defa Rus kaynaklarında geçişinin bazı Çuvaş aydınlarının (kendilerine göre Çuvaş değil Suvar) dikkatini çektiğini; onlara göre
Çuvaş adının bir etnonim (kavim) değil sosyonim (toplum) olduğunu ifade
etmektedir. Bayram’ın (2013: 259) bu konudaki değerlendirmeleri şöyledir:
Günümüz Çuvaşlarının etnik adlandırması da 16. yüzyıldan önceki kaynaklarda karşımıza çıkan Suvar’dır. Günümüzde kendisini Suvar olarak adlandıran ve Çuvaş etnik adını kullanmayı reddedenlerin temel çıkış noktası, Rus
hâkimiyeti öncesi tarihî kaynaklarda Çuvaş adının zikredilmemiş olmasıdır.
Çuvaş adının Rusların bölgeye gelişiyle birlikte kaynaklarda kullanılmaya
başladığını belirten Suvar hareketinin temsilcilerine göre bu etnik adın kullanılması bir anlamda kendi köklerinden yani Suvar atalarından da kopuşu
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ifade etmektedir. Bu görüşü savunan bir grup entelektüel, halk kültürü zenginliğini etkin bir şekilde kullanarak Suvar kimliğini ve kültürünü yeniden
inşa için çalışmalar yapmaktadır.
Çuvaşlar İdil bölgesinde yedinci yüzyılda Bulgar Devleti’nin hâkimiyeti altında yaşadılar. Onuncu yüzyıl başlarında Türkistan’dan ve diğer
İslam ülkelerinden gelen tüccarlar vasıtasıyla İslam’la tanış oldular. Almuş
Han’ın 921’de Abbasi Halifesi Muktedir’den ülkesine İslam bilginleri göndermesini talep etmesi sonunda, İslam 922’de devlet dini olmuştur. Moğol
hanı Batu Han’ın 1236’da Bulgar Devleti’ni yıkmasından sonra Altın Ordu
hâkimiyetlerine giren Çuvaşlar, Altın Ordu Devleti’nin yıkılmasından sonra
kurulan (1437) Kazan Hanlığı’na tâbi oldular (Dimitriev, 1997). 1552’de
İvan Grozni (Korkunç İvan) Kazan Hanlığı’nı kuşattığında Çuvaşlar Ruslara
karşı ayaklanmışlarsa da 1556’da Ruslara teslim oldular. Rusların bu tarihten
itibaren Çuvaşlar üzerinde kurduğu hâkimiyet günümüzde de devam etmektedir. Çuvaşların Ortodokslaştırılmaları için, özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda,
Rusların yaptığı baskılar günümüzde halk hafızasında yaşamaya devam etmektedir. Günümüz Çuvaşları içinde, esas itibarıyla Hristiyanlık veya İslamiyet öncesi inanç dönemine ait dinin devamı olan, Çuvaşların “Eski Çuvaş
Dini” olarak adlandırdıkları dine inanan insanlar da vardır.
Çuvaşlar iki ana gruba ayrılır. Fin kavimleriyle ortaklaşa birçok etnik ve kültürel özelliklerini korumuş olan Viryal denen Yukarı Çuvaşlar,
Çuvaş topraklarının kuzeybatı yörelerinde Kozmodemyansk, Çeboksarı,
Yadrin, Kurmış ve Tsivilsk bölgelerinde yaşarlar. Anatri denilen Aşağı Çuvaşlar ise Çuvaş topraklarının güneydoğu yörelerinde, Tsivilsk bölgesinin
güneyinden başlayarak Tetyuşi’den Ulyanovsk vilayetine kadar uzanan bölgelerde bulunurlar. Aşağı Çuvaşlar’ın ekseriyetini Hirti Çuvaşsem (Kır Çuvaşları) adı verilen kalabalık bir grup oluşturur. Yapılan araştırmalar, bunların Orta Asya’daki Türk bölgelerine has bozkır kültürünü taşıdıklarını göstermiştir (Yüce, 1993: 389).
Türkologlar ses özellikleri, gramer yapısı ve kelime varlığı bakımından Türk lehçeleri arasında özel bir yere sahip olan Çuvaşça ile ilgili olarak
bir yandan Çuvaşçanın ana Türkçe ile bağlantısını ve ilişkilerini tespit edip
Türk lehçeleri arasındaki yerini belirlemeye çalışırlarken, diğer yandan da
Çuvaşçanın kaynağı hakkında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Çuvaşların ataları olan Bulgar Türklerinin, Orta Asya Türk topluluğundan ayrılıp batıya doğru göç eden ilk Türk boyları içinde olmaları nedeniyle (bu göçün milat sıralarında gerçekleştiği düşünülüyor) Çuvaşça, Türk
dilleri içinde en eskicil olanıdır ve tek başına Batı Türkçesini temsil eder
(Yılmaz, 2002: 116). Çuvaşça, Türk Dilleri arasında, bir taraftan Moğolcaya
diğer taraftan da Fin-Ugor dillerine olan yakınlığı ile özel bir yer tutar (Yıl-
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maz, 2002: 114) Örneğin W. Radloff Çuvaşçanın Türkçeleşmiş bir Fin-Ogur
dili olabileceği ihtimali üzerinde dururken; J. G. Ramstedt ve N. Poppe Çuvaşçanın Türkçe ile Moğolca arasında köprü vazifesi yapan üçüncü bir dil
olduğu görüşünü savunmuşlardır. G. Clauson, J. Benzing, G. Doerfer, D.
Sinor gibi araştırmacılar ise Çuvaşçanın ayrı bir dil değil ses, gramer ve kelime hazinesi bakımından birçok ayrılıklar gösterse bile Türk dilinin bir lehçesi olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Dil özelliklerine göre yapılan tasnifte “r” Türkçesi grubu içerisinde yer alır (Yüce, 1993: 389).
Yakovlev’in Hayatı ve İdeallerinin Doğuşu:
İvan Yakovleviç Yakovlev, 13 Nisan 1848’de Tataristan’ın Tetuş ilçesine bağlı Koşki köyünde bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve
23 Ekim 1930 tarihinde 82 yaşında Moskova’da öldü. Doğduktan 3 gün
sonra annesini kaybetti. Soyadı olan Yakovlev, vaftiz babasının soyadıdır.
Annesinin ölümünden sonra, Yakovlev’i Koşki köyünde yaşayan Pahomov
adlı bir aile korumaya almış ve büyütmüştür (Kravetskiy , 2011)
Yakovlev, hatıralarında Çuvaş kadınların kimsesiz Rus bebeklerini
alıp bakarak beslediklerini ve onları Çuvaş kültürüyle büyüttüklerini anlatmaktadır. 8 yaşına (1856) geldiğinde Burunduk köyünde ilkokula başlar.
Burunduk köyü, önceleri sadece Çuvaşların yaşadığı bir köy olmasına karşın, daha sonra köye Rus nüfus da yerleştirilmiştir. Yakovlev, Rusça bilmediği için Rusça eğitim yapan okulda çok zorlanır. Yakovlev’in daha sonra
Çuvaşça eğitim-öğretim yapan okullar kurmasında, çocukluğu döneminde
ana dili ile eğitim yapamamaktan ötürü yaşadığı sıkıntıların önemli etkisi
vardır. 1860-1864 yılları arasında Rusça eğitim yapılan yatılı bölge okuluna
gider. Okul bittikten sonra Rus, Tatar, Çuvaş, Mordovyan menşeli halkların
yaşadığı Povolzhski bölgesinde kadastrocu olarak çalışmaya başlar. Pole
Kosinskey tarafından yönetilip işletilen Prenses Dolgorukova’nın arazilerinde çalışırken, Polonya dilinde (Lehçe) kitaplar görür. Ayrıca yine o bölgedeki Tatarca ve hatta yerel Rus lehçelerinde yazılmış kitaplarla karşılaşır (Kurakov ve Ark, 1997: 26). Yakovlev bu kitaplarla karşılaşınca yaşadığı fikrî
depremi hatıralarında şu şekilde ifade eder: “Bu kitapları görünce, neden
Çuvaşların kendi dilinde kitaplarının olmadığını fark ettim. Kendi kendime
öfkelendim ve rahatsız oldum” (Kurakov ve Ark.:1997: 26). İşte bu fark ediş
Yakovlev’in hayatında bir dönüm noktasıdır. Hayatını Çuvaş kültürüne,
diline ve eğitimine adamaya karar vermiştir. Halkına ve yok olmaya yüz
tutmuş Çuvaş kültürüne hizmet etmek hayatının ve ideallerinin odağına yerleşmiştir. Henüz 16-17 yaşındaki, çocukluk çağındaki Yakovlev, ömrünü
kültür ve eğitim sahasında halkına hizmet ederek geçirecektir.
Prenses Dolgorukova’nın kadastro işinden bir miktar para kazanır.
Bu parayı, kendi dilinde (Çuvaş Türkçesi ile) okuyup yazarak Çuvaş halkına
hizmet özlemini hayata geçirmek amacıyla, üniversiteye hazırlanmak ve
üniversite eğitimi almak üzere harcamaya karar verir. Yakovlev, bir yandan
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üniversiteye girmeye hazırlanırken, aynı zamanda da Çuvaş çocuklarını 2-3
kişilik gruplar hâlinde erkek lisesine (Gimnasiya’ya) hazırlamıştır (1868).
Çünkü üniversiteye gidebilmek için, lise eğitimi alma mecburiyeti vardır.
Oysa Çuvaş çocuklar yeterli eğitim alamadıkları için liseye ve lise sonrası da
üniversiteye girme imkânından mahrumdur (Kurakov ve Ark., 1997: 25).
Çuvaş Halkına Manevi Mirasım adlı eserinden, Yakovlev’in Çuvaş
çocukların yükseköğrenim görmelerini, kendi halkının refah seviyesinin
yükselmesi için hayati bir gereklilik olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Çuvaş
halkının içinde bulunduğu sorunların özünde eğitimsizliğin, cehaletin olduğunun farkındadır. Ayrıca Çuvaş kültürünün yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya olduğunu da görmekte ve bunun ıstırabını yaşamaktadır. Öyleyse,
Çuvaş çocukları iyi eğitim almalıdır. İyi eğitimin yolu da “ana diliyle yapılan” eğitimdir.
Üniversite Yılları ve Akademik Muhiti:
1867’de Simbirsk Hazırlık Okulu’na girmeyi başardı. Hazırlık Okulu’na girmiş olması üniversiteye girmesine de imkân sağlamıştır. Bir yandan
hazırlık okulu okuyup üniversiteye hazırlanırken diğer yandan da 1868’in
Ekim ayında da Simbirsk’te Çuvaşça eğitim yapan bir özel okul kurdu. Yakovlev’in kurduğu bu özel okulda başlangıçta sadece 4 öğrenci vardı. Bu
çocukları kendi kazancıyla ve verdiği özel derslerle desteklemekteydi (Kurakov ve Ark., 1997: 25).
Yakovlev hazırlık okulunu bitirip Kazan Üniversitesinde Fizik ve
Matematik Fakültesinde yükseköğrenime başlamıştır (1870). Yükseköğrenimini yapmak üzere Kazan Üniversitesine giderken, kurmuş olduğu özel
okulu maddeten ve manen desteklemek üzere Simbirsk Hazırlık Okulu Müdürü I. V. Vishnevski’ye emanet eder. Başlangıçta Vishnevski’nin sorumluluğu altında faaliyet gösteren okul, kısa bir süre sonra meşhur demokrat ve
pedagog, aynı zamanda Simbirsk bölgesindeki halk eğitimi okullarının müfettişi olan I. N. Ulyanov’un (Lenin’in babası) sorumluluğuna bırakılır. İkili
görüşmelerde bizi bilgilendiren Çuvaşistan Türk Dünyası Kültür Merkezi
Başkanı İlya İvanov, Atner Huzangay gibi Çuvaş aydınları, Yakovlev’in
eğitim dili Çuvaşça olan okullar açmasında, Lenin’in babasının nüfuzundan
çok yarar gördüğünü ifade etmektedirler.
Hayal ettiği eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, bir yıl sonra
tarih ve filoloji okumaya karar verir ve Fizik ve Matematik Fakültesinden
ayrılır. Üniversitede sosyal bilimler eğitimi almaya başladığında meşhur
eğitimci ve oryantalist bilim adamı Profesör Nikolai İvanovich İlminski
(1822-1891) ile tanışır. İlminski, Kazan Etnik Öğretmen Eğitim ve Müter-
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cimlik Komisyonu adlı bir Hristiyan-Tatar okulunun sorumlusudur (Kurakov ve Ark., 1997: 26).
26 Mart 1870’de İlminski’nin önerisi üzerine, Devlet Konseyi, ilkokul eğitiminde etnik dillerin okutulması kurallarını kabul etmiştir. Yakovlev vaktinin önemli bir kısmını İlminski ile hararetli tartışmalar yaparak geçirmektedir. Neticede İlminski’yi kendisine akıl hocası olarak seçmiştir (Kurakov ve
Ark., 1997: 27). Yakovlev, İlminski ile ilişkilerini daha da ileri taşıyarak,
1877’de İlminski’nin ailesi içinde yetişen Ekaterina Alekseevna Bobrovnikova ile evlenmiştir. Ekaterina Alekseevna Bobrovnikova, İlminski’nin yakın dostu, din eğitimcisi Alexey Bobrovnikov’un kızıdır. Bobrovknov ölünce, İlminski, Ekaterina Alekseevna’yı üvey kızı olarak yetiştirmiştir (Kurakov ve Ark., 1997: 167).
Eğitim-Öğretim, Kültür ve Sosyal Faaliyetleri:
1868’in Ekim ayında Simbirsk’te bir özel okul kurdu. Bu okul Çarlık
Rusya’sında Çuvaşça (dolayısıyla Türkçe) eğitim yapan ilkokuldur. Yakovlev bu okulu açıncaya kadar, Çuvaş çocukları ya kilise okuluna ya da belediye okullarına gitmek zorundaydı. Her iki okulun eğitim dili de Rusça idi.
İlminski’nin eğitim-öğretim teorilerinden etkilenen Yakovlev, üniversite
öğrenciliği döneminde aldığı pedagojik eğitimin de desteğiyle Çuvaş halkı
için kendisinin kurguladığı eğitim-öğretim programını ve bu programı uygulayabileceği pedagojik metodolojiyi geliştirir. Geliştirdiği bu özgün programı 22 Aralık 1870’de Kazan Eğitim Bölge Kayyumu P. D. Shestakov’a takdim eder (Kurakov ve Ark., 1997: 27). Kurduğu okulda kendi geliştirdiği
eğitim-öğretim müfredatını uygular.
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta gramer kitaplan (ilki
1769) ve sözlükler olmak üzere, Hristiyanlık metinleri, halk bilim incelemeleri gibi çok sayıda Çuvaşça eser yayımlanmıştır. Rus yazısının uyarlandığı
ilk Türk dili de Çuvaşçadır (Eker, 2004). Yakovlev, 1871 yılında İlminski ve
onun öğrencisi Belinin ile son derece güçlü ilmî tartışmalar yaparak Kiril
alfabesi temelinde Çuvaş alfabesini oluşturdu ve Çuvaşça Okuma Kitabını
yazdı. Takip eden yıllarda kendi geliştirdiği alfabe ile Çuvaşça çok sayıda
ders kitabıyla birlikte tarih, bilim, tarım ve hayvancılık kitapları yazdı (Kurakov ve Ark., 1997: 27). Yazdığı bu kitaplardan bazıları, kurduğu okulda
ders kitabı olarak okutulmuştur.
1875 yılında üniversiteyi bitirerek kendi kurduğu Simbirsk Okulunun başına geçer. Aynı zamanda da Kazan Merkezli Eğitim Bölgesindeki
Kazan, Simbirsk, Ufa, Orenburg, Saratov, Samara gibi şehirlerdeki Çuvaş
çocukların okuduğu Rus okullarını teftişle görevlendirilir. Bir yandan kendi
kurduğu okulun eğitim-öğretim, finans, yönetim faaliyetlerini yürütürken
diğer yandan da Çuvaş çocuklarının okumasını sağlamak amacıyla teftiş
bölgesinde bulunan şehirlerde yeni Çuvaş okullarının kurulmasına ve yeni
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okul binalarının inşasına öncülük etmektedir. Simbirsk’te kurduğu okuldan
mezun olan genç Çuvaş öğretmenleri, kuruluşuna önderlik ettiği bu okullarda eğitim yaptırmak üzere Çuvaş okulları kurdurduğu Samara’ya, Kazan’a,
Ufa’ya, Saratov’a ve diğer şehirlere gönderir (Yakovlev Vakfı Başkanı Nikolay Tarasovich Savrukov ile görüşme, 2002)
Göreve gönderdiği bu öğretmenleri yalnız ve desteksiz bırakmaz. Yıl
içinde düzenlediği eğitim seminerleriyle öğretmenlerin tecrübe kazanmalarını sağlamaktadır. Bu seminerlerde eğitim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar
tespit edilip çözümler aranmaktadır. Yakovlev’in geliştirdiği öğretmenlerin
bilgilerini ve formasyonlarını güncelleyen bu eğitim seminerleri, günümüzde
“meslek içi eğitim”, “mezuniyet sonrası eğitim”, “yaşam boyu öğrenme”
olarak adlandırılan eğitim-öğretim çalışmalarına örnek teşkil etmektedir.
1877’de Simbirsk’te kurduğu okul bütün Çuvaş okullarına liderlik
yapacak şekilde Merkezî Çuvaş Okulu olma görevini üstlenmek üzere misyonu güncellenir, müfredatı yeniden tanzim edilir. Yakovlev artık İdil-Ural
bölgesinde bir Çuvaş eğitim lideridir, okulu da örnek okuldur (Yakovlev
Vakfı Başkanı Nikolay Tarasovich Savrukov ile görüşme, 2002).
Yakovlev hedefini sürekli olarak yükseltmektedir. Merkezî Çuvaş
Okulu vasfını alan Simbirsk’teki bu okul, 1890’da 6 yıllık eğitim-öğretim
veren Öğretmen Yetiştirme Okuluna dönüştürülür. 1878’de bir de Yatılı Kız
Öğretmen Okulunu açar. Bu okulun yöneticiliğini eşi, eğitimci Ekaterina
Alekseevna Bobrovnikova üstlenir. Kız Öğretmen Okulu 1901’de, kadın
öğretmenlerin pedagojik eğitimden geçirildiği kurs programları düzenlemeye
de başlayacaktır (Kurakov ve Ark., 1997: 28).
Yakovlev hedefi yükselttikçe, Simbirsk Okul sahası bir kampüse dönüşmeye başlar. Bu kampüste yeni ilkokullar açılmaya ve yeni okul binaları
kurulmaya başlar. Günümüzde müze olarak hizmet veren kampüs yerinde
ziyaret ettiğimizde, binaların kendine has mimari özelliklere sahip olduğunu,
ayrıca fiziki alanların, kapalı alanların ve kampüsteki çevre düzenlemelerinin
modern eğitim-öğretim alanları hâlinde düzenlendiğini gözledik. Okulların
kuruluşu sırasında da, eğitim-öğretim ve yurt inşası için Yakovlev hiçbir
resmî devlet kurumundan finans desteği almamıştır. Finans desteğini kendi
kazancından, dostluk ilişkileri olan bazı tüccarlardan ve toprak sahiplerinden
temin etmiştir. Kullanılan eğitim-öğretim araç ve gereçleri ile programlarının
günümüz modern eğitim-öğretim sisteminden farklı olmadığını, öğrenci
yurtlarının sağlık ve hijyen koşullarını sağlayacak şekilde inşa edildiğini
tespit ettik. O günün şartlarında öğretmenlik eğitimi alan öğrencilere, müfredat kapsamında sosyal bilimler, bilimsel metodoloji, bilim tarihi, güzel sanatlar ile Rusça ve Çuvaşça dil dersleri okutulmuştur.
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Okul müdiresi Ekaterina Alekseevna Bobrovnikova, okul dışı zamanlarda kız öğrencileri evinde de eğitmektedir. 2002 yılında Ulyanis’teki
(Simbirsk) kampüsü ziyaretimiz sırasına, okul binasının üst katının Yakovlev’in evi, alt katların ise eğitim-öğretim katları olduğunu gördük. Bobrovnikova’nın Çuvaş kızlara millî yemekler, nakış-dikiş, halk şarkıları, Çuvaş dili,
görgü kuralları öğrettiği bilgisini aldık. Yakovlev okullarında eğitimin bir
parçası olan “Ev İçi Eğitim” ya da “Aile İçi Eğitim” diyebileceğimiz bu eğitim modeli, günümüzde üzerinde bilimsel çalışmalar yapılması gereken bir
uygulamalı eğitim modelidir. “Ev İçi Eğitim” ya da “Aile İçi Eğitim” olarak
adlandırdığımız eğitim modeli hakkında kaynaklarda herhangi bir araştırma
ve bilgi ile karşılaşamadık.
Uygulamalı tarım eğitimi de Yakovlev’in eğitim müfredatının bir
parçasıdır. 1911’den itibaren kampüste oluşturduğu tarımsal uygulama alanları ile Çuvaş çocuklarına modern tarımsal üretim tekniklerini öğretmeye ve
okulların sebze-meyve ihtiyacını karşılamaya başlar. Bu yönüyle Köy Enstitüleriyle bir benzerlik göstermektedir. Bir yandan Yakovlev’in kurduğu ve
kurdurttuğu okullarda verilen eğitim, diğer yandan eşi Bobrovnikova’nın Ev
İçi Eğitim’i sayesinde, bir halkın ölmek üzere olan kültürü yeniden hayat
bulmuştur. Zira bu okullarda yetişen yüzlerce iyi donanımlı, iyi yetiştirilmiş
öğretmen, görev yaptıkları yerlerde Çuvaş çocuklarına dillerinin yanı sıra
Çuvaş el sanatlarını, Çuvaş halk şarkılarını, Çuvaş kültürünü de öğretmişlerdir. Aynı öğretmenler gittikleri yerlerde Çuvaş köylüsüne modern tarım ve
hayvancılık tekniklerini de uygulamalı olarak öğretmişlerdir (Kurakov ve
Ark., 1997: 31).
Yakovlev Müzesinin müdürü Elana Viktoreva Sadovnik’in verdiği
bilgilere göre, Yakovlev, Çuvaş halkından şarkılar, masallar, folklor malzemeleri derletmiştir. Bunların bazılarını da müfredata koymuştur. Böylece
hem halk kültürünün kayıt altına alınarak kaybolması engellenmiş, hem de
eğitim-öğretim müfredatına konularak yeni kuşakların kendi kültürünü öğrenmesi sağlanmıştır. Ayrıca dönemin Rusça, İngilizce, Fransızca eserlerini
Çuvaşçaya çevirterek hem ders kitaplarında kullanmış hem de Çuvaş çocuklarının dünya klasikleriyle tanışmasını sağlamıştır. Çuvaş halkından derlettiği halk şarkıları, masalları, folklor malzemeleri gibi kültür değerleri çağdaş
Çuvaş edebiyatının oluşumuna kaynak teşkil etmiştir.
Günümüzde müze olarak kullanılan Ulyanis’teki (Simbirsk) kampüste 2001’deki incelemelerimiz sırasında, eğitim-öğretim faaliyetlerinin
yürütüldüğü yıllarda kullanılan birçok malzemenin ve o döneme ait tarihî
belge ve resimlerin Rusya Federasyonu içindeki çeşitli müzelere ve arşivlere
taşınmış olduğunu, bazı belgelerin de Rusya dışındaki muhtelif ülkelerin,
özellikle de İngiltere’nin arşivlerinde bulunduğunu öğrendik.
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Değerlendirmeler: Yakovlev’in Çuvaşların Kültür, Eğitim ve Sosyal
Hayatına Etkileri
Çalışmaları ile Çuvaş toplumunun kimlik, kültür, eğitim ve sosyal
hayatının yeniden inşasında çok büyük bir rol üstlenen Yakovlev‘in model
kişilik vasfının ölümünden sonra da devam eden bir etkiye sahip olduğunu
görüyoruz. Bu etki günümüzde de devam etmektedir. Yakovlev’in günümüz
Çuvaş aydınları arasında saygın bir yeri vardır. Kurduğu okullar, geliştirdiği
eğitim-öğretim müfredatları, yaptığı halk kültürü derlemeleri, yazdığı kitaplar, geliştirdiği ve bugün de kullanılmaya devam eden Çuvaş alfabesi ile
Çuvaş kültür ve medeniyet tarihine, dolayısı ile Türk kültür ve uygarlığına
derin izler bırakmıştır.
Yakovlev, tarihî tecrübelerden de ilham alarak, bir halkın ve o halka
ait millî ve tarihî kültürün yok olmasına kayıtsız kalmamıştır. Bu amaçla
Çuvaş çocuklarının, Çuvaş öğretmenler tarafından ve Çuvaş dili ile eğitilebileceği Çuvaş okullarının açılmasının bir mecburiyet olduğu inancı içindedir.
Yaklovlev tarafından Simbirsk’de açılan Çuvaş Öğretmen Okulu
gerçek anlamıyla Çuvaş aydınlarının, öğretmenlerinin yetiştiği bir merkez
hâline dönüşmüştür. Çuvaş yazılı edebiyatının ilk yazar ve şairleri bu okuldan yetişmiştir. İlminskiy ve onun etkisindeki Yakovlev'in düşünceleri dikkate alındığında daha sonra Çuvaş millî destanını yazma çabaları gösterecek
olan aydınların bu etki dairesinin içinde olduğunu söylemek mümkündür
(Bayram, 2012; 655).
Kurakov ve ark. (1997), yayınladıkları Moya Jizn adlı eserin yazımında Yakovlev’in şahsı, kurduğu öğretmen okulu, geliştirdiği Çuvaş Alfabesi ve yaptığı eğitim, öğretim, kültür faaliyetleriyle ilgili olarak yapılmış
çok sayıdaki yayından ve monografik çalışmadan yararlanmışlardır. Bu yayınlar ağırlıklı olarak Çuvaş akademisyen ve yazarlarının eseridir. Yakovlev
hakkında, 1990’lardan itibaren, yani Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası,
gerek Çuvaş akademisyenler ve yazarlar tarafından, gerekse adına kurulan
bir vakıf tarafından yayınlar yapılmaya devam edilmektedir. Yakovlev, Türkiye’de Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra tanınmaya başlamış ve
hakkında sınırlı sayıda yayın yapılmıştır. Bu yayınlardan bazıları şunlardır:
Bayram (2008, 2011, 2012) Çuvaş alfabesinin şekillenmesi, Çuvaş millî
edebiyatının ve yazı dilinin oluşumu üzerinde Yakovlev’in etkisi hakkında
akademik çalışmalar yapmıştır. Ceylan (1997) ve Yılmaz (2006), Yakovlev
ve onun öğrencilerinin çeviri faaliyetleri ve Yakovlev’in çabalarıyla 1908
yılında modern Çuvaş edebiyatının en büyük ustası olarak kabul edilen
Konstantin İvanov'un eserlerinden Narspi’nin ilk baskısının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi vermektedirler. Güzel (2014) de Çuvaş millî kimliğinin
oluşumunda Yakovlev’in etkisini araştırma konusu yapmıştır. Yaptığımız
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kaynak taramalarında, diğer Türk halklarında Yakovlev ile ilgili yayına rastlayamadık. Ayrıca, yaptığımız muhtelif zamanlarda yaptığımız görüşmelerde
Yakovlev’in diğer Türk halklarından akademisyenler tarafından tanınmadığını fark ettik. Yakovlev’in diğer Türk halklarının aydınları ve akademisyenleri tarafından tanınmayışında, Çuvaşistan’ın Türk dünyasının kültür ve bilim merkezlerine olan coğrafî uzaklığının ve Çuvaşçanın diğer Türk lehçelerine uzak bir lehçe oluşunun etkisinin olabileceği akla gelmektedir.
Yapılan yayınlardan Yakovlev’in çok geniş bir literatür bilgisinden
haberdar olan renkli, mükemmeliyetçi ve çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Bazı makalelerde Yakovlev’in kendine özgü politik ve sosyal kanaatleri ve ilgi alanları olduğu konusunda yorumlar yer almaktadır.
Rusya'da sürekli olarak emperyalistler tarafından zulme uğrayıp Rus milliyetçilerinin ve Rus ayrılıkçıların asılsız suçlamalarına maruz kalan Yakovlev, bazı Çuvaş milliyetçileri tarafından da Russifakasyoncu (Ruslaştırıcı)
kişi olarak nitelenmiştir. Fakat Rus ve Çuvaş demokrat entelektüelleri ve
toplumun ana çoğunluğu Yakovlev’in aristokratik ve toplum için kültür hizmeti sunan çalışmalarını içtenlikle desteklemişlerdir (Kurakov ve Ark.,
1997: 35).
Yakovlev’in eğitimde yaptığı çalışmaları en iyi anlayan ve takdir
eden isimlerden bir de V. I. Lenin olmuştur. Lenin Nisan 20, 1918’de Simbirsk Sovyeti’ne gönderdiği bir telgrafta şunları iletmiştir: "Eğitimci Yakovlev’in ömrünün 50 yılını Çuvaş milletinin kalkınıp yükselmesine harcadığını,
Çarcılık (Tsarizm) baskısı altında nasıl baskı ve acılara maruz bırakıldığını
ben biliyorum.” (Dimitriev, 1958: 48).
Charles Warren Hustler (1957: 44), Yakovlev’in Simbirsk’te kurduğu Çuvaş Öğretmen Yetiştirme Okulunun doğulu etnik unsurları dünya kültürüyle buluşturan bir kurum olduğundan söz eder. Yakovlev’in hayatı ve
faaliyetleri ile kurup 50 yıldan fazla bir süreyle yönettiği Simbirsk Çuvaş
Öğretmen Yetiştirme Okulu hakkında binlerce belge-bilgi bulunmaktadır.
Bu belgeler ve bilgi kaynakları Rusya’daki muhtelif arşivlerde ve birçok
yabancı arşivlerde koruma altındadır. Yabancı ülke (Rusya dışı) arşivlerden
en önemlisi Londra’daki British and Foreign Biblical Organization arşivinde
bulunan belgelerdir. Zira Yakovlev 1874-1922 yılları arasında onur üyesi
olduğu bu kurumla işbirliği içinde çalışmalar da yapmıştır.
Burada bir tarihî tespit yapmak da gerekiyor. Gaspıralı İsmail Bey,
1884 yılında Bahçesaray’ın Kaytaz Ağa Mahallesinde bir okul açmıştır. Bu
okulun giderleri, eğitim-öğretim materyallerinin temini, eğitim müfredatının
hazırlanması, ders kitaplarının basılması, öğretmenlerin yetiştirilmesi İsmail
Bey tarafından sağlanmıştır (Osman Nuri Aqçoqraqlý, 2000: 6). Bu okul
Cedit Mektepleri olarak bilinen okulların ilkidir. Eğitim dili Tatar Türkçesidir. Daha sonra Rusça da eğitim dili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yani
ikidilli bir eğitim sistemidir. Gaspıralı İsmail Bey’in kurduğu okul, yaygın

Hüseyin Karadağ | 155

olarak Çarlık Rusya’sı içinde ilk Türkçe eğitim yaptıran okul olarak bilinir.
Oysa Yakovlev, Çarlık Rusya’sı döneminde Gaspıralı İsmail Bey’den 16 yıl
önce Rusça yanında Türkçe (Çuvaş Türkçesi) ile de eğitim yapan okulu kuran ilk kişidir. Bu durum, Türk kültür ve medeniyet tarihi için önemlidir.
Bu büyük eğitimci, öğrencilerin ve gelecekte eğitimci olarak faaliyet
gösterecek olan insanların eğitiminde, onların geldiği kültür ortamının değerlerine göre eğitime tâbi tutulmalarının önemine işaret etmektedir (Kuznetsova, 2013). Yakovlev, eğitim-öğretim süreçlerinin çocuğun doğasına uygun
olmak zorunda olduğunu da düşünmüştür. Çocuğun içinde yaşadığı kültür
ortamına göre eğitilme ve eğitimde gelenekten yararlanma anlayışı, Yakovlev’in öğrencilerine uyguladığı müfredatta kendisini göstermektedir. Ona
göre çocuk eğitiminde yararlanılacak yöntemler, kuşaktan kuşağa aktarılan
geleneksel halk eğitiminden beslenmelidir. Yakovlev, geleneksel halk eğitiminin toplum hayatında işlevsel bir karşılığının olduğuna inanmaktadır. Nesilden nesle geçen eğitim gelenekleri, milletin manevi kültürünün bir parçası
olarak çocukların ve yetişkinlerin eğitimi için bir tecrübe kaynağı olmaktadır. Gelenek ve kültürel miras üzerine oturan Yakovlev’in pedagojik sisteminde, halk gelenekleri eğitim süreçlerinde eğitimin ana kaynakları olarak
öne çıkmaktadır (Kuznetsova, 2013).
Öğrencilerin eğitim süreçlerindeki başarıları ile bedensel aktiviteleri
arasında yakın bir ilişkinin varlığını fark eden Yakovlev, eğitimde ruhsalbedensel-zihinsel ilişkiye göre eğitim-öğretim süreçlerini düzenlemiştir.
Kurguladığı eğitim süreçlerinde; öğrencinin günlük programa uyumunu,
teneffüslerde, akşam yemeği öncesi veya sonrası ve yatmadan önceki yürüyüşleri ve bedensel aktivitelerini önemsemiş ve pedagojik formasyonun unsurları olarak uygulamaya sokmuştur. Yine onun geliştirdiği eğitim metodolojisinde, çocuğun içinde yaşadığı fiziki ve kültürel çevreyi tanıması önemli
yer tutar. Bu amaçla görgü ve bilgilerini artırmak üzere öğrenciler gezilere
çıkartılır. Yakovlev’in uyguladığı bu eğitim modelini “hayatın içinde ve
hayat için eğitim modeli” olarak adlandırmak mümkündür. Daha da önemlisi, Çuvaş öğrenciler böylesine modern anlayışla hazırlanmış eğitim programıyla ilk kez onun okullarında eğitim almaya başlamışlardır. Yakovlev,
kurduğu ve teftiş ettiği okullarda, bilhassa köy okullarında öğrencilerin farklı
fiziksel egzersizler yapabileceği ders programları geliştirdi ve bu programların uygulanabileceği alt yapıyı tesis etti. Onun amacı, Çuvaş çocuklarının
sağlıklı fiziksel ve ruhsal gelişime sahip olmalarını sağlamaktı. Bu amaçla
geliştirdiği derslerde sağlıklı gelişim gösteren çocuklarla, fiziksel gelişimi
yetersiz olan çocukları ayrı ayrı gruplandırarak egzersiz programları uygulatmıştır (Kuznetsova, 2013).
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Yakovlev, öğrencilerine uygulamalı tarım eğitimi da yaptırmıştır.
1911’den itibaren kampüste oluşturduğu tarımsal uygulama alanları ile Çuvaş çocuklarına modern tarımsal üretim tekniklerini öğretmeye ve okulların
sebze-meyve ihtiyacını karşılamaya başladı (Kurakov ve Ark., 1997: 38). Bu
yönüyle Türkiye’deki Köy Enstitüleriyle bir benzerlik göstermektedir. Zira
bu okullarda yetişen yüzlerce iyi donanımlı, iyi yetiştirilmiş öğretmen, öğretmenlik görevi yaptıkları yerlerde Çuvaş çocuklarına dillerinin yanı sıra
Çuvaş el sanatlarını, Çuvaş halk şarkılarını, Çuvaş kültürünü öğretmişlerdir.
Aynı öğretmenler gittikleri yerlerde Çuvaş köylüsüne modern tarım ve hayvancılık tekniklerini de uygulamalı olarak öğretmişlerdir. Öğretmenlerin bu
sosyal faaliyetleri, bilginin sahaya taşınması, bilginin halk eğitiminde kullanılması ve üretime dönüştürülmesi bağlamında ideal bir örnektir.
Yakovlev hayatı boyunca 30’dan fazla baskı yapan Çuvaş Alfabesini, Çuvaş Öğrenciler İçin Orijinal Rusça Ders Kitabı’nı, Çuvaşça İlk Okuma
Kitabı’nı, Simbirsk Çuvaş Öğretmen Okulu ile çok sayıda sosyal, politik ve
pedagojik makale ve broşürü bizzat kendisi kaleme almış ve yayımlamıştır
(Yakovlev, 1997).
Yakovlev 1871 yılında, Kiril Alfabesi temelinde Çuvaş Alfabesini
geliştirmiştir. Yakovlev’in Çuvaşçaya özgü sesler için ayırt edici işaretçilerin
bulunduğu yeni bir yazı sistemi geliştirmesi basılan eserlerin okurlar için
daha anlaşır hâle gelmesini sağlamış ve sağlam temelleri olan bir yazı dilinin
oluşmasının önünü açmıştır. Simbirsk Çuvaş Öğretmen Okulundan yetişen
İlpek Mikulayi’yi (Nikolay Filippoviç İlbekov) M. İ. Federov, K.V. İvanov,
Tayĭr Timkkii, Trubina Marhvi, N. V. Şuppuş́ş́ın, N. V. Vasilyev, İ. İ. İvanov, İ. N. Yurkin, G. A. Korenkov, M. F. Akimov gibi yazar ve şairlerin
yapıtları ile gelişimini sürdüren bu yeni edebiyat dilinin işlenmesinde ve
modern bir kimlik kazanarak kalıcı hâle gelmesinde kuşkusuz sonraki dönem
Çuvaş yazar ve şairlerinin katkısı büyük olmuştur. (Güzel, 2014: 46)
Volga-Bulgar mezar taşlarında Arap alfabesi kullanılmış iken, yeni
Çuvaşçada pratik açıdan daima Rus yazı işaretleri kullanılmıştır. Çuvaş Ivan
Yakovleviç Yakovlev'in ana dilinin ses kanunlarına uygun dâhiyane bir yazıyı ortaya koymasına kadar yaklaşı yetmiş yıl boyunca Çuvaşçanın karmaşık ses düzeni yetersiz ve alışılagelmiş işaretlerle gösterilmiştir. Bu yazı o
zamandan beri çok az değiştirilmiştir. Daha sonra mezar taşlarında bu işaretlerin kullanılmasından vazgeçilmiştir. (Benzing, 2005: 303) Yakovlev’in
geliştirdiği alfabeden, onun Çuvaşçanın dil özelliklerine ayrıntılı olarak
hâkim olduğunu anlamak mümkündür. Zira günümüzde kullanılmaya devam
eden bu alfabe ile Çuvaşlar dillerinin ses özelliklerini kolaylıkla sembolleştirebilmektedirler.
Bayram (2011: 43-44), Çuvaş yazılı edebiyatının temellerinin folklor
malzemeleri üzerine atıldığına ve alfabenin oluşturulmasıyla birlikte Çuvaşça eserlerin de yayımlanmaya başlandığına işaret etmektedir. Yine Bayram
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(2011: 43-44)’a göre, bu dönemde yayımlanan eserlerin büyük bir bölümü
İncil başta olmak üzere dinî kitaplardır. Bununla birlikte sözlü edebiyattan
şekil ve içerik bakımından faydalanılarak yeni bir edebiyat oluşturma çalışmaları da hız kazanmıştır. Modern Çuvaş edebiyatının doğuşu ve gelişiminde Çuvaş sözlü edebiyatının rolü büyük olmuştur. V. Y. Kanyukov da 1971
yılında yayımladığı “Ot Folklora k Pismennosti” adlı eserinde modern edebiyat-folklor ilişkisini güzel bir şekilde ifade etmektedir: Millî edebiyatların
doğuşu ve gelişmesinde, Çuvaş edebiyatında halkın sözlü edebiyatı besleyici
temel kaynaktır fakat tek temel kaynak değildir. 1871 yılında Yakovlev’in
geliştirdiği Çuvaş alfabesi ile Çuvaş edebi dili Anatri ağzı temelinde gelişmeye başlamış, bu tarihten itibaren ortaya konan metinler bu ağız temelinde
şekillenmiş Standart Çuvaş Türkçesi ile verilmiştir. 20. Yüzyılda Çuvaşça
artık tam bir edebî dil haline gelmiştir (Durmuş, 2009: 14). Çuvaş yazılı
edebiyatının ortaya çıkışında, Yakovlev ve onun açtığı okuldan yetişen öğrencilerin özellikle Rusça’dan Çuvaşça’ya yapılan tercümeler önemlidir.
Bunlar, Çuvaş edebiyatı için örnek teşkil etmiştir (Bayram, 2008: 29).
Simbirsk Okulundan yetişen Çuvaş gençler halk masallarını, hikâyelerini, folklor malzemelerini derlemişler; muhtelif dillerden klasikleri Çuvaşçaya çevirmişlerdir. Bu okul sadece Çuvaş edebiyatı için değil, Çuvaş
kültürünün hemen her sahası için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
Simbirsk’te açılan Çuvaş okulunda Yakovlev’in hazırladığı yeni Çuvaş alfabesi ile çok sayıda ders kitabı, alfabe basılmıştır. Yeni yazının ilk orijinal
eseri de, İ. Yakovlev’in İ. İvanov ile birlikte hazırladığı folklor konusunda
hazırlanan eser olmuştur (Bayram, 2008: 29). Bu okulun mezunlarından olan
Çuvaşların büyük şairi Konstantin Vasilyeviç İvanov (1890-1915) Yakovlev’in tercüme faaliyetlerine katılan yetenekli Çuvaş gençlerden biridir. K.
V. İvanov, tercüme faaliyetleri kapsamında masallar, bilmeceler çevirdi,
resimler yaptı. Çok sevdiği M. Y. Lermontov, A. Maykov, H. Ogarev, A.
Koltsov, N. Nekrasov ve K. Balmont’un şiirlerini, L. Tolstoy ve K. Uşinskiy’in öykülerini Çuvaşçaya çevirdi. En güzel eserlerini de bu yıllarda
(1907-1908), 17-18 yaşlarındayken yazdı (Yılmaz, 2006: 10).
Yakovlev’in çabalarıyla, 1908 yılında, K. V. İvanov’un eserlerinin
ilk baskısı yapıldı. Чёваш Халлапёсем (Çîvaş Hallapisem / Çuvaş Masalları) adlı kitaptaki Нарспи (Narspi) şiiri okuyucularda büyük şaşkınlık yarattı.
Ünlü Çuvaş yazarlarından Peter Huzangay, genç şairin ustalığından etkilenerek şöyle diyor: “Bu çok şaşırtıcı. Üç bin dizelik şiirde, eski Çuvaş yaşamının tüm ayrıntıları ortaya konuluyor. Bu, hiçbir kalıba sığmayacak kadar
şaşırtıcı bir durumdur.” (Yılmaz, 2006: 11).
Yakovlev ve onun öğrencileri, Rusçadan çok sayıda çeviri yapmışlardır. A. S. Puşkin, L. N. Tolstoy, M. Yu. Lermontov ve N. A. N ekrasov’un
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şiirleri, A. Krilov’un masalları, S. T. Aksakov’un öyküleri, Andersen masalları ve Rus eğitimcisi K. D. Uşinskiy’in okul kitapları Çuvaşçaya çevrildi.
Bu çeviri yayınlar, modern Çuvaş edebiyatı için çok önemli bir temel olmuş,
K. V. İvanovun Narspi öykü-şiiri de bu temel üstünde fakat halk şiiri geleneğinin bir devamı olarak ortaya çıkmış ve bugüne dek Çuvaş şiirinin klasiği
olarak süregelmiştir (Yılmaz, 2006: 19).
Günümüzde Çuvaşların tamamı okuryazardır. Çuvaşlar içinde çok
değerli bilim adamları çıkmıştır. Çuvaşlar bunu büyük ölçüde Yakovlev’in
Çuvaş halkı için yaptığı fedakârlıklara borçludur. Yüz yüze görüştüğümüz
günümüzün Çuvaş entelektüelleri, yaşamakta olan bir Çuvaş kültürü, dili,
yazılı edebiyatı, derlenmiş folklorik değerleri varsa, bunu Yakovlev’in hizmet ve gayretlerine bağlarlar.
1930’lara kadar Yakovlev’in yaptığı eğitim ve kültür çalışmaları pozitif sosyal değerler olarak kabul edilirken, 1930’lardan itibaren Yakovlev’in
faaliyetleri sadece Hıristiyanlıkla sınırlı dinî faaliyetler çerçevesinde ele
alınmıştır (Kurakov ve Ark., 1997: 25). 1930’lu yıllardan itibaren Yakovlev’in hizmetlerinin, amaçlarının, eğitim-öğretim metotlarının ve entelektüel
faaliyetlerinin Hıristiyanlıkla ilişkilendirilerek yorumlanmaya tabi tutulmasının ana sebebi Moskova’nın politik tutumudur. Bilindiği gibi, Sovyetler
Birliği’nde felsefi araştırmalar, dolayısıyla dinî hayat ve eğitim hayatı devletin politik uygulamaları gereği resmî olarak Marksist düşünce odaklıydı.
Marksist felsefe odaklı düşünce faaliyetlerine bağlı olarak 1930’lar boyunca
farklı felsefi değerlendirmeler baskılanmıştır. Stalin’in 1931’de yayınladığı,
diyalektik materyalizmi Marksizm ve Leninizm ile bütünleştiren kararı,
Sovyet eğitim sistemi için bir dönüm noktasıdır. Böylece diyalektik materyalizmi resmî felsefe hâline getirmiştir (Hacısalihoğlu, 2012). Stalin’in bu kararı, eğitim-öğretim programlarında da yer almış ve Sovyet resmî ideolojisi
ve felsefesi zorunlu dersler olarak genç kuşaklara okullarda öğretilmeye
başlanmıştır. Diğer yandan, resmî felsefe ve ideoloji özellikle sosyal bilimlerde müfredatın niteliklerini belirler hâle gelmiştir. Hâl böyle olunca, Yakovlev’in milliyetçi, Çuvaş geleneklerini önemseyen bir kültür ve tarih zeminine oturttuğu eğitim sistemi tasfiye edilerek, Çuvaşlar için önemi ve saygınlığı üzerinden onun Hristiyanlıkla olan ilişkileri öne çıkartılmıştır.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Yakovlev’in Çuvaş halkının millî gelişimi ve Çuvaş millî eğitimi üzerine olan etkileri yapılan adil
değerlendirmelerle ve bilimsel çalışmalarla rasyonel bir biçimde yeniden
ortaya konmuştur (Kurakov, 1997: 43). Yakovlev, Çuvaş entelektüelleri,
eğitimcileri ve sosyal bilimcileri için önemli bir değerdir. Hayattayken Çuvaş halkı için yaptığı hizmetler ve hizmet üretmedeki amaçları ve metodolojisi ölümünden sonra da Çuvaş aydınının ilgisini çekmiştir. Çuvaş Devlet
Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Kurakov, bir edisyon heyetiyle birlikte
Yakovlev’in orijinal el yazması hatıralarını basılı hâle getirdiği “Moya Jizn”
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adlı eserde, onun pedagojik sisteminin ilke ve ideallerini yaşatmanın ve hayata geçirmenin şerefini taşıdıklarını; Çuvaş halkının eğitim çalışanları olarak, Çuvaş halkını çağdaş düzeye eriştirmek için Yakovlev’in işaret ettiği
yüksek ve asil idealleri hayata geçirmek zorunda olduklarını ifade etmektedir
(Kurakov, 1997: 43).
Yakovlev, gerek Simbirsk Çuvaş Okulu‘nda gerçekleştirilen dinî
eğitim ve dinî çeviriler gerekse okulundan yetişen din adamları ile İlminskiy
sisteminde önemli bir yere sahip olan Hristiyanlık bilincinin Çuvaşlar arasında yerleştirilmesine çalışmış, bu sayede Çuvaş halkının Rus kültür dairesine gireceğini düşünmüştür. Bu anlayış kısa vadede Çuvaşların dinî ayrışma
nedeniyle Hristiyan olmayan bölge halklarından uzaklaşmasına ve Ruslarla
yakınlaşmasına neden olurken uzun vadede ise Ruslaşmasının önünü açmıştır (Güzel, 2014: 217). Güzel, bu tespitleri yaparken, diğer yandan da Çuvaş
Türklerinin Kimlik İnşasında İvan Yakovleviç Yakovlev Etkisi başlıklı çalışmasında (Güzel, 2014: 528) tarihsel süreç içinde Çuvaşların hangi dinsel
ve kültürel baskılara maruz kaldıklarına da işaret etmiştir. Bu makalede Güzel şu açıklamaları yapmaktadır: Orta-İdil bölgesinin yerli halklarından olan
Çuvaşlar, Türk ve Rus siyasi tarihleri için bir dönüm noktası olarak görülen
Kazan kuşatmasının başladığı 1551’de, ilk defa olarak Rus yönetimi altına
girmiştir. Bu tarihin ardından Çuvaşlar, uzun asırlar boyu devam edecek
olan, şiddeti ve etkisi siyasal iktidarlara göre değişkenlik gösteren bir dizi
dinî ve kültürel tabanlı özümleme faaliyetlerine maruz kalmışlardır. Ancak,
19. yüzyılın ikinci yarısına değin, Çuvaşların Hristiyanlaştırılması, Rus yaşamına ve değerlerine adaptasyonu sağlanamamıştır. Nikolay İlminskiy’in
ortaya koyduğu ana dilde eğitim metodunu kendisinden katkılar ile yenileyen ve geliştiren İvan Yakovleviç Yakovlev ise Çuvaş toplumunda geride
kalan yüzyıllar içerisinde Hristiyanlığa karşı gelişen toplumsal refleksi kıracak çalışmalara imza atmıştır. Böylelikle Çuvaşlar arasında Hristiyanlık
büyük bir hızla yayılmış, dinî ortaklaşma nedeni ile de Ruslara yönelik eskiye ait olumsuz algılar silinmeye başlamıştır. Bu durum Çuvaşların Çarlık
rejiminin yüzyıllardır inşa etmeye çalıştığı yeni kimliklerini benimsemelerinin önündeki engelleri de ortadan kaldırmıştır. Böylelikle Yakovlev, Çarlık
siyaseti için son derece önemli bir siyasi figür hâline gelmiştir. Öyle ki, Yakovlev’in Çuvaş toplumunda kazandığı sevgi ve saygı günümüze değin taşınmış, fikirlerine son derece büyük bir önem yüklenmiştir.
İdil-Bulgar Devleti Hakanı Almuş Han’ın 922 yılında İslam’ı devlet
dini olarak ilan etmesiyle başlayan İdil boyu Türk halkları arasında İslam
geniş bir yayılma alanı bulmuştur. Tarihçi P. I. Richkov, Bulgar Hanı’nın
idaresi altındaki Çuvaşların, Marilerin ve Başkurtların yaygın olarak İslam’ı
kabul ettiklerini, bir Mordva şehri olan Burtas halkının da 10. yüzyılda İslam
dinine geçtiklerini belirtmektedir. P. Denisov, V. Dimitriev, G. Kudryashov
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ile birlikte Tatar âlimlerden F. Katanov, G. Yegerov ve daha birçok araştırmacı Çuvaş halkının İslamlaşmasıyla Çuvaşların Tatarlaşmalarının bir paralellik arz etiğine dair tarihi değerlendirmeler yapmışlardır (Arık, 2003: 168)
16. yüzyıldan itibaren İdil-Bulgar sahası Rusların yönetimine girmeye ve Çarlık Rusya’sının Kilise ile işbirliği içinde Hristiyan dışı halkları
Hristiyanlaştırma çalışmaları başlar. Rusların bu baskısı karşısında Çuvaşlar,
millî varlıklarını devam ettirebilmek için İslamlaşmaya devam etmişler, İslamlaştıkça da Tatarlaşmışlardır. Rusların İdil-Bulgar hükümranlık sahasını
işgaliyle başlayan süreçte Müslüman Çuvaşlar şiddete ve baskıya maruz
kalmışlardır. Çuvaşistan’da ziyaret ettiğimiz Çuvaş köylerinin mezarlıklarında Hristiyan Çuvaş ve Eski Çuvaş Dinli Çuvaş mezarları yanında, Müslüman Çuvaş mezarları da gördük. Bu mezarlardan bir kısmı 1800’lü yılların
sonlarına tarihlendirilmişti. Geçmişte Hristiyanlığı kabul etmeyen Çuvaşlara
şiddetli kış aylarında yakacak odun ve yiyecek tahsisatının yapılmadığını,
insanların buzlu sulara sokularak işkence edildiğini, ailelerin tehdit edilerek
çocuklarının zorla vaftiz edildiğini Çuvaş köylülerinin ağzından dinleyip
öğrendik.
Arık (2007), (Mészáros, 1909: 2)’a atıfta bulunarak, Çuvaşların kendi dinlerini ve geleneksel inanışlarını Çuvaşça söylenişiyle vatĭ yĭla, aval yĭla
(eski inanış) olarak adlandırdıklarını ifade etmektedir. Çuvaşlar, vaftiz edilmemiş Çuvaşlara Tĩp Çĭvaş (Hakiki Çuvaş) ya da Rusça Nikreşçennıy (vaftiz edilmemiş) demektedirler. Ruslar ise onların dinini, tam karşılığı paganizm demek olan “yazı çestvo” terimiyle ifade etmekte; Çuvaşları, kreşinler
(vaftizliler) ve yazıçnikler (paganistler) olarak ayırmaktadırlar (Arık, 2007:
20). Günümüzde her ne kadar Çuvaşlar “Hristiyan Türkler” sınıfında yer
alan bir halk olarak görülse de, özellikle Çuvaş kırsal kesiminde homojen bir
Hristiyan nüfustan bahsetmek doğru olmaz. Saha gözlemlerimize göre, resmî
olarak Hristiyan olan Çuvaşlar arasında, eski inanç değerlerinin yaşadığını
görmek mümkündür. Çuvaş inanç sisteminde, Çuvaşların “Eski Din” dedikleri eski Türk dininin derin izleri hâlâ yaşamaktadır. Özellikle Çuvaşistan
kırsalında “Eski Din”e inanan Çuvaşların sayısının oldukça yüksek olduğunu
müşahede ettik.
Her ne kadar Çarlık Rusya’sının yönetimi altındaki halkları Hristiyanlaştırma siyaseti var ise de, esas itibarıyla Yakovlev kendisinin de bir
Hıristiyan olması münasebetiyle Çuvaşların İslamlaşması yerine Hıristiyanlığı benimsemelerini tercih etmektedir. Bu doğal ve anlaşılabilir tutumdur.
Bu tercihin oluşumunda Çuvaş halkının geçmişinde yaşadığı acı tecrübelerin
payı da olabilir. Hristiyanlaşmayı kabul etmeyen Çuvaş köylülerine şiddetli
kış şartlarının hüküm sürdüğü dönemlerde yakacak odun ve yiyecek tahsisatının yapılmadığı, vaftiz olmayan Çuvaş çocukların anne ve babalarına şiddet uygulandığı, kış mevsiminde İdil’in buzlu sularına sokulduklarına dair
rivayetler Çuvaş halkı arasında hâlen söylenmektedir. Bu durumda, az nüfus-
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lu ve yoksul Çuvaş halkının daha fazla eziyetlere maruz kalmaması için ömrünü halkına hizmete ve halkının refah seviyesinin yükseltilmesine adayan
Yakovlev zorunlu bir tercihte bulunmuş olamaz mı?
Çuvaş halkı ve aydınları Yakovlev’i bir ulusal değer olarak görmektedirler. Onun hatıralarını yaşatmak üzere 1958 yılında Çuvaş Pedagoji Enstitüsüne Yakovlev’in adını verdiler. Çuvaşistan’ın başkenti Çebuksarı’da
(Şupaşkar’da) bir caddeye adı verilmiştir. Şupaşkar’da bir de Yakovlev müzesi bulunmaktadır. Ayrıca, yine Şupaşkar’da Yakovlev’in heykeli dikilmiştir. Çuvaş aydınları, Yakovlev’i bir kez daha hatırlamak, onun Çuvaş aydınlarına bıraktığı vasiyetini bir kez daha değerlendirmek üzere, bu makalenin
yazarının da gözlemci olarak katıldığı, 2003 yılının 19 Nisanında doğumunun 155. yıldönümü anısına, Yakovlev’in kurduğu kampüsün bulunduğu
Ulyanis (Simbirsk) şehrinde bir kongre düzenlediler.
Yakovlev’in Vasiyetnamesi ve Çuvaş Aydınlardan Beklentileri
Yakovlev’in elli yıl kadar süren çalışmaları olmuştur. Gelecek nesiller için 1921’de aile, ahlak, eğitim, din, dil vb. alanlara temas eden yorum ve
öğütlerinin yer aldığı Çavaş Halıkne Pana Halal (Çuvaş Halkına Manevi
Mirasım; Zaveşanie Rodnomy Çuvaşskomy Narody) adını verdiği Vasiyetname’yi kaleme almıştır (Yakovlev, 1977: 599-601).
Yakovlev görüşlerini dürüstçe ve ilkeler çerçevesinde inşa etmiştir.
Vasiyetnamesi’nde, hiç gizleyip saklamaya ihtiyaç duymadan, samimi bir
şekilde hayatı boyunca yaptığı doğru ve yanlış işleri açıklamaktadır. Diğer
yandan, Çuvaşların ulusal gelişimini engelleyen kişileri ve bu kişilerin yaptıklarını da açıkça ortaya koymaktadır. Onun hatıraları, günümüz Çuvaşlarına da ışık tutan çok kıymetli tarihî bilgi ve değerlendirmeleri içermektedir.
Yakovlev, Vasiyetname’de Çuvaş aydınlarına seslenmekte ve Çuvaş
halkına karşı onlara görevlerini ve sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Vasiyetname’de Çuvaş aydınlarına şöyle hitap etmektedir: Çuvaş aydınları size
sesleniyorum. Çuvaş halkına hizmet edin. Mutsuz ve yoksul Çuvaş kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Unutmayın, Çuvaş halkını aydınlatmak sizin boynunuzun borcudur. Çünkü siz o halkın içinden çıktınız. Soydaşlarınıza bilimsel yöntemlerle yaklaşmalısınız, halktan kopmamalısınız. Soydaşlarınız arasında vatanseverliği yükseltiniz. Onlara hak, hukuk, adalet dersi veriniz.
Halkınızın evlatlarına sevgi ve şefkat gösteriniz, onlara sahip çıkınız. Soydaşlarınızın fakirliğinden, güçsüzlüğünden ve cehaletinden utanmayınız.
Bunlarla mücadele etmek sizin millî görevinizdir. Siz millî görevinizi yerine
getirirseniz, halkınız sizi sevecektir. Halkın dilinden uzaklaşmadığınız zaman halkın kalbine sahip olursunuz, halkın kalbine girersiniz. Sizin ana dilinize sahip çıkmanız Rusya’ya karşı bir hareket değildir. Kendi dilinizi yaşa-
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tarak da büyük Rus vatanına hizmet edebilirsiniz (Yakovlev, 1977: 600).
Ailenizi koruyun. Aile milletin ve vatanın temelidir. Birbirinizle kavga etmeyin, barış içinde dayanışarak ve çalışarak yaşayın. En küçük işi bile
önemseyin. Gayrimeşru usullerle iş yapmaktan uzak durun (Yakovlev, 1977:
601).
Yakovlev’in Vasiyetnamesi, çağdaş ve uygar bir milliyetçilik manifestosudur.
NOT: Bu makalenin yazılmasına esas teşkil eden bilgilerin temin
edildiği 2002 yılındaki gezinin gerçekleşmesinde; Yakovlev ve eserleri hakkında bilgi sahibi olmamızda değerli Çuvaş dostlarım Şupaşkar’da yaşayan
Çuvaşistan Türk Dünyası Kültür Merkezi Başkanı Ilya Ivanov ile Ulyanis’te
yaşayan Vilademir Mihailoviç Belski’nin, Yakovlev Vakfı Başkanı Nikolay
Tarasovich Savrukov’un ve Ulyanis’teki Yakovlev Müzesinin Müdürü Elana
Viktoreva Sadovnik’in yardımlarını gördüm. Kendilerine teşekkür ederim.
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BALKAN COĞRAFYASINDA OSMANLI SİVİL YAPILAŞMA RASYONELLİĞİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) YOLUYLA
BİR YÖNTEM ÖNERİSİ
Regulatory Impact Assessment (RIA): a Method Proposal for the Study of
the Geography of the Balkans as it was structured by the Ottoman Civil
Administration
Abdullah Soykan & Kenan Mortan 
Özet: Balkan Coğrafyası 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluk yönetiminin en etkin
kamusal altyapı proje uygulamalarına sahne olmuştur. Buradan çıkarılacak en önemli
ders, ekonomik rasyonellik ilkesinin şaşmaz varlığıdır. Bu rasyonellik ilişkisinden anlamlı örnek (ler) nedir? Günümüzde TİKA, bir T.C. Başbakanlık kuruluşu olarak
1990’dan bu yana Balkan coğrafyasında “kalkınma işbirliğinin” en anlamlı örneklerini ortaya çıkarırken, bu örneklerin “etkinlik düzeyi” ve bu etkinlik düzeyinin ölçülmesi mümkün müdür? Düzenleyici Etki Analizi (DEA), 3056 sayılı KHK’nin bir hükmü
olarak, 2006 dan bu yana 5 milyon TL’nin üstündeki tüm projelerde uygulanılmasını
bir koşul olarak getirmektedir. DEA, toplumsal refahın üst boyuta taşınması konusunu
paydaşlar (yararlanıcılar) açısından değerlendiren bir yöntem olarak, Türkiye’nin Balkanlardaki kalkınma işbirliğinin yerindeliğini değerlendirmede önemli bir araç olacaktır. Bunun ötesinde, önlemin hedeflerin ötesine geçip/geçmediği konusunu “oransallık
ilkesi” açısından tartışılmasını sağlayacaktır. Nihayet, T.C. Kalkınma Bakanlığı “Kalkınma İşbirliği Yönetimi” konusunda yeni bir model önermektedir. Yöntem önerimiz
bununla kamunun bir ihtiyacının giderilmesinde bir “ ilk adım” olmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Osmanlı, Düzenleyici Etki Analizi

Abstract: For 500 years, the geography of the Balkans witnessed the very efficient
implementation of civil public infrastructure projects by the Ottoman Administration.
The underlying principle of these projects was the search of economic rationality.
Since the 1990s, the Turkish İnternational Cooperation and Coordination Agency
(TIKA), an establishment of the T.R. Prime Ministry, has been implementing such
projects of “development cooperation” which impacted the geography of the Balkans.
Is it possible to assess the “level of efficiency” of these projects? According to the
Statutory Decree 3056, all projects over 5 million TL are required to be assessed. The
Regulatory Impact Assessment (RIA) method evaluates the impact on the social welfare of the beneficiaries of the projects. As such, it could be a significantly useful tool
to be applied to the cooperation projects carried on by Turkey in the Balkans. Furthermore, the T.R. Ministry of Development is proposing to rationalize the various
government projects in a “Management of Development Cooperation”. RIA could
provide the first step in this rationalization.
Keywords: Balkans, Ottoman, Regulatory Impact Assessment
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Balkanlar’da Osmanlı İmparatorluğu’nun altyapı ve üstyapı yatırımlarının hangi biri olursa olsun, objelerin kendisi bize bir “rasyonel aklın” varlığını sergiler. Bu, Makedonya’nın Ohri’sinde toplu konut projesi uygulaması olan “Safranbolu Evleri” olabilir. Ya da Ohri merkez kentindeki Ali Paşa
Camii ya da Zeynel Abidin Paşa Camii... Evliya Çelebi, Ohri’den söz ederken 17 mahallede 17 camii varlığından söz etmesi, bu rasyonelliğin bir doğrulamasıdır. Kökü “cemetmek” den gelen camii, her mahalle yerleşimine
uygun, her mahallede 1 yapı olarak önce düşünülmüş, sonra planlanmış, en
sonunda kamu bütçesinde yer alarak inşa edilmiştir.
İnsan varlığının çok daha fazla olduğu Selanik’te bu sayı 56 camiyi
bulmaktadır. Osmanlı’nın 1389 Kosova Savaşı sonrası Balkanlardaki uç
noktası olan Üsküp kentini yabancı devlet saldırılarına karşı Roma dönemine
dayanan eski Üsküp Kalesi’nin restore edilmesi, bir başka rasyonellik örneğidir. Fatih Mehmet döneminde inşa edilen Üsküp Taş Köprü hem menzil
yolunun tamamlayıcısıdır, hem de insan ve mal hareketliliğini sağlayan bir
araçtır. Üsküp Osmanlı Çarşısı, Osmanlı çarşı formuna uygun olarak 1 bedesten ve 3 han inşasıyla, piyasayı ve alışverişi hareketlendirmeye yarayan
bir başka rasyonel kamu projesidir. 19.yy. da iletişimin yeni bir boyut kazanmasıyla merkez ile taşra arasında mektuplu yazışma ve telgraf haberleşmesi imkân dâhiline girince, ilk PTT binasının Üsküp merkez kentinde inşası
yine bir Osmanlı rasyonalitesinin sonucudur.
Kosova Prizren’inde Prizren’i ikiye ayıran Akdere (Bistrica) Nehri üstünde 17. yy.’da inşa edilen Taş Köprü Balkan coğrafyasını bir pazar olarak
bütünlemeye dönük bir Osmanlı altyapı yatırımıdır. Prizren şehrin merkezinin günümüzde “centrum” olarak değil de “Şadırvan Meydanı” olarak anılması, Osmanlı’nın mevcut su kaynağını içilir su ve bir sebil haline getirmesi
gayretinin bir ürünü olarak, günümüze izdüşümünü bırakmış bir sözcüktür.
Bulgaristan’ın kaplıcalar kenti Köstendil’de 1530 da 2. Mehmet döneminde 1530 da yaptırılan Fatih Mehmet Camii, kaplıcadan çıkan insanların dini ihtiyaçlarını gecikmeksizin giderilmesine yönelik bir rasyonel adımdır. Aynı rasyonellik, sayısı 5 (Kiremitli, Fatih, Gül, Çelebi ve Mahmut Paşa
Camileri) ile sınırlı olan Sofya merkez camileri için de geçerlidir. Camii
sayısı sınırlıdır, zira kentin Müslüman nüfusu nispi anlamda düşüktür. 1354
de Osmanlı tarafından üstlenilen Filibe’de kentin tüm altyapı dekoru tüm
kenti kapsayan bir kent formu durumundadır. Bunlar, kentin neredeyse tamamını kapsayan Arnavut kaldırımıyla döşenmiş yol yapısı, bir Uzun Çarşı
ve alışverişin yapılması kadar taşra tüccarının konaklamasını sağlayan Kurşunlu Han, kentin vurgulanması gerekli altyapı örnekleridir.
Dikkat edilirse Osmanlı Yönetiminin alt ve üst yapı inşa ilkesi “Talep
değil, ihtiyaç eksenlidir”. İktisat tarihçisi Mehmet Genç’in artık bir nomenklatür haline gelmiş değerlendirmesiyle “Devletin iktisadi hayata karşı tavrını
belirleyen ve bu alandaki düzenlemeleri yönlendiren ilkesi Fiskalizmdir”.
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Genç’in ifadesiyle bu Fiskalizm ilkesiyle, hazine gelirlerinin esas fonksiyonu, devletin yapması gereken harcamalarını karşılaması ve bu uzantıda harcamaları gereğinde de kısmasıdır.
2. Kalkınma İşbirliği İçin Yeni Bir Yöntem
Türkiye resmi kalkınma yardımlarını (RKY) kısa adı TİKA olan ve
1992 de kurulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile yürütmektedir.
Yasal mevzuat 2011 de çıkarılan 656 sayılı KHK ile sağlanmaktadır. Buna
göre “İşbirliğinde bulunulması hedeflenen devletler ve topluluklarla iktisadi,
ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri projeler, programlar ve faaliyetler aracılığıyla geliştirmek, yapılacak katkı, yardım ve ilgili
süreçleri yürütme ( ... ) ve ( ...) bunların uygulanmasında koordinasyonu
sağlama” görevleri, TİKA’ya verilmiştir. Özel bütçeli olan TİKA’nın gelirleri; genel bütçeden yapılacak yardımlar, her türlü bağışlar ve Başbakan onayı
ile diğer kaynaklardan yapılacak transferler olarak öngörülmüştür.
TİKA’nın yurtdışındaki ve yurtdışına yönelik faaliyetleri, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndan muaf tutulmuştur. Ancak bu bütçenin sonsuz anlamda büyüyebileceği TİKA Bosna Hersek Koordinatörü’nün bizlere kaydettiği “Herhangi bir
belirgin bütçemiz yok. Duruma göre her zaman gerektiği kadar bütçe alabiliyoruz” sözünden anlaşılmaktadır.
1992 yılında 0.2 milyon TL olan TİKA toplam bütçesinin artan oranlı
seyri ve özellikle 2011 den sonra % 100 ü aşan yıllık bütçe kullanımlarıyla,
2013 yılında 214 Milyon TL sına ulaşmıştır. Buna MEB, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün muhtelif projeler için kullandığı
bütçelerin de eklenmesi gerekmektedir. OECD kayıtlarıyla Türkiye’nin kalkınma yardımı 2013 itibariyle 3.2 milyar $ a ulaşmıştır.
Genellenirse “Türkiye’nin kalkınma işbirliği faaliyetleri, talep bazlı
olarak yönetilmekte, bu kapsamda ağırlıklı olarak eğitim ve sağlık kuruluşları, yol inşası gibi fiziki altyapı yatırımları ile insani yardım faaliyetleri yürütülmektedir.”
Kalkınma Bakanlığı belgelerinde vurgulandığı üzere “Türkiye bu
alanda kültürel ve coğrafi olarak yakın olduğu ülkeler üzerinde nüfuzunu
arttırma yaklaşımını ve bu doğrultuda bu ülkelerde altyapı kurulumu aracılığıyla vatandaşlara doğrudan hizmet götürme yöntemini tercih etmektedir.”
TİKA projelerinin uygulanması için 48 ülkede 50 Program Koordinasyon Ofisi (PKO) vardır. Bu RKY faaliyetlerinde herhangi bir ülke veya
bölge bazlı veya sektörel/tematik strateji belgesi bulunmamaktadır. TC Kalkınma Bakanlığı, Türkiye’nin uluslararası kalkınma işbirliği konusunda
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2015 de yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir. Mevcut durum “Türkiye’de kalkınma işbirliği faaliyetleri belirli bir program çerçevesinde değil,
doğrudan faydalanıcı ülke siyasetçi ve bürokratları tarafından Türk muhataplarına iletilen taleplerin yerine getirilmesi şeklinde, “talep bazlıdır” şeklinde
açıklanmaktadır. Bu durum “diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’nin
kalkınma işbirliğinin yönetimi alanındaki en temel eksikliği, bir teknik işbirliği ajansı bulunan yönetim modelinin aksine, planlamadan sorumlu bir birimin bulunmamasıdır.”
Geliştirilen öneri “Mevzuat açısından Kalkınma İşbirliği Kurulu’nun
yapısı ve işleyişinden sorumlu Bakanlık ve kuruluşların görevlerini düzenleyen bir çerçeve kanun” şeklindedir. Uygulama için “Türkiye’nin faydalanıcı
ülkelere yönelik olarak sistematik bir şekilde, sektörel ve tematik kapasite
geliştirme projeleri ve hareketlilik programları yürütmesi” önerilmektedir.
Program bazlı bu faaliyet, bu yardım fiilinin “talep bazlı ve gelişigüzel
ve ansal” olmaktan çıkararak Osmanlı döneminde uygulandığı üzere “ihtiyaç
bazlı” bir uygulamaya dönüşmesine olanak sağlayacaktır. Bununla “bütçe
dışı fon” ya da “havuz bütçe” gibi uygulamalar da ortadan kalkacaktır. Kamunun bu açık isteğini karşılamaya dönük olarak “Düzenleyici Etki Analizi”
(DEA) yapılması konusunu bu tebliğimiz ile gündeme getirmek istiyoruz.
Bununla Avustralya uygulamasında da yaşandığı üzere projeye yönelik ihtiyaç durumu, o alandaki kapasite ve edinim ya da çıkarını ortaya çıkaran bir
“genel ölçekli kriter seti” de yapılmış olunacaktır.
3. DEA nedir? DEA ne değildir?
DEA uygulanması düşünülen bir önlemi yapılandırmaya yarayan
mantıksal bir süreçtir. DEA siyasi karar mekanizmasının alternatifi değil,
aksine bunu tamamlayan ya da daha anlamlı bir nitelemeyle yardımcısı olan
bir süreçtir. DEA’ da taraflar 3 gruptur: Birinci grup, düzenlemeden faydalanacak olanlardır. İkinci grup, düzenlemenin bedelini ödeyecek olanlardır.
Üçüncü grupsa, karar alıcılar ve bu uygulamayı yürütecek kurumlardır.
4. DEA’ne Neden İhtiyaç Duyuldu?
Karar almanın bir kaç yolu vardır. Bunun en klasik ama aslında en
eski olmayan yolu siyasi karardır. Burada, siyasi temsilci kendi siyasi önceliklerine göre karar almaktadır. İkincisi, çok sık yaşanmasa da, uzmanlık
bilgisine dayanan ‘’uzmanlar karar seti’’ dir. Bu iki karar setinin ötesinde,
günümüzde yeni karar alma biçimleri var. Bunlardan biri “oydaşma” türüdür. Ortak çıkar sahibi olan gruplarda uygulanmaktadır. Büyük topluluklarda
uygulanması olanaksız değildir ama zordur. Bir teknikse “kıyaslama” ya da
bizde Frenkçe kullanıldığı biçimiyle, benchmarking’dir. Karar, bir başka
örnekle kıyaslanarak, daha doğrusu çıta olarak benimsenerek alınmaktadır.
Ama yapmayı tasarladığımız uygulama, ölçü alınan bu dış örneğe tıpatıp
uyması gerekir ki, bu da zordur. İşte bu noktada, OECD Bakanlar Konseyi
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Tavsiye Metniyle 1995 ‘de Düzeleyici Etki Analizi’ni geliştiriyor. 2005 sonrasında da, AB ülkelerindeki tüm önlem ve düzenlemeler için DEA yapmak
kural haline geliyor. DEA’daki katılımcı yapı, önlemin hesap verme ve saydamca değerlendirilmesini mümkün kılıyor.
5. DEA Nasıl Yapılır?
Öncelikle gerçekten yapmayı istemekle....Yapılacaksa, bir İngiliz
anahtarı gibi 6 basamaklı bir inceleme aşaması var. Sırasıyla görelim:
1. Aşama: “Sorun Ne?”: Burada öncelikle sorunun tanımı gerekiyor.
Unutmayalım, testi istenen önlem sorunu anlatmıyor, önlemin otomatikman
ortada gözükmeyen sorunu çözeceğini varsayıyor. Sorun irdelemesi, Einstein’ın tanımlamasıyla, sorun çözme sürecinin nerdeyse 2/3 ünü oluşturuyor.
Tanımdan sonra yapılacak iş sorunun ölçeğini saptamak oluyor. Ölçek bize
hangi kesimin bu olaydan ne kadar etkilendiği sorusuna cevap verecektir.
2. Aşama: “Hedefimiz Ne?”: Adı kendinden menkul. Bu yüzden bir
“hedef” tanımı getirmiyoruz. Ama hedefin bizim gibi ülkelere has bir yanlışla genel (örneğin okur - yazar sorununun çözümü gibi) bir başlık içerme
şansı yok. Hedef mutlaka “özel” ve uygulanabilir olmalı. Bununla, “ölçülebilir” olması ilkesini de içeriyor. Hedef bir de “gerçekçi” olmalı. Bunun da
kontrol kalemi, bir uygulama zaman planı içermesi oluyor.
3. Aşama: Hedefe Dönük Seçeneklerin Oluşturulması: “Seçeneklerin
çokluğu’’, odaklanmadaki zorunluluğu anlatıyor. Seçeneklerde ayrıca, etki/verimlilik ve tutarlılık aranıyor. Etki, önlemin hedefi ne kadar kavradığını;
verimlilik, hedefin en düşük hangi maliyetle olacağını; tutarlılık ise hedefin
ekonomik ve sosyal alanlar arasında uyumsuzluğa neden olmaması gerektiğini gösterecektir.
4. Aşama: Etkinin Belirlenmesi: Burada “kimleri etkilediği” sorusunun
cevabını arıyoruz. Etki, ya farklı ekonomik gruplar arasındaki bir etkidir ya
da bölgesel sıkıntının giderilmesidir. Kimleri etkilediğini belirlenince, yapacağımız iş “en önemli etkinin belirlenmesi” olacaktır. Burada yapacağımız,
etkinin oluşma ve oluşmama olasılığını, düşük/orta ve yüksek olarak belirlemektir. Bu yeterli olmazsa “etkinin gelişmiş analizi” ni yapmamız gerekir.
Ancak bu yönteme karar verildiğinde, olayın “vak’a ya da senaryo yöntemi”
yle incelenmesi gerekmektedir.
Ancak burada bir kaç uyarı var:
• Tasarlanmamış etkiler ne olacak? (Bir GAP projesinde tuzlanma etkisini kimse öngörmedi ama şimdi projenin tamamını etkiliyor ).
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• Parasal olmayan etkiler ölçmek için “trafikte yitirilen saatler” gibi
olayın kendi nicel ölçüleri uygulanmalıdır.
• Yeniden üretilebilirlik mümkün mü? Bir defalık üniversite olimpiyatı için yaptığımız Erzurum Olimpiyat Köyünü öğrenci yurdu olarak kullanabiliyor muyuz?
• Seçeneklerin Karşılaştırılması: Burada ya ön değerlendirme yöntemiyle yetiniriz ya da analiz tekniklerinden birini uygularız. Biz, ön değerlendirme yöntemi ile yetinmeyi öneriyoruz. Bu noktada bir kez daha hatırlatmakta yarar var: Seçenekler arasından nihai seçimi yapma işi, uzmanlara
değil, politik karar alma organına aittir!
Teknikler bir yana, en önemli sorun alanının “danışma süreci” dir. Bu
süreçte, “paydaş katılımı” olayının “şeklen” olması tehlikesi sıklıkla yaşanabilmektedir. “Gerçekten paydaşlık danışması” yapılması için, İngiltere’nin
2000 de belirlediği kuralları aktarmak isteriz:
• Danışılacak kesimin kapsamı geniş tutulmalı.
• Bu kesimler doğru dürüst belirlenmeli.
• Toplum arasında ayrıcalık yapılmamalı. İşin içinde tüm marjinal
gruplar yer almalı.
• Kesimlere ulaşmak zor ise yasal örgütleriyle ulaşılmalı.
• Önerilerimiz net olmalı ve öyle de sunulmalı.
• Sorular tek tek değil, “odak sorular” olmalı, gerekiyorsa cevapları
destekleyecek kanıtlar istenmeli.
• Yalın dil esas olsa da, teknik terimlerin kullanımı zorunluysa, küçük
bir “el rehberi” eklenmeli.
• Danışma sürecinin karar almayı nasıl etkilediğine dair geri besleme
(feedback) yapılmalı.
• Formel toplantılar önemli değil, kahve – ev buluşması türü enformel
buluşmalara gidilmeli.
• Bilginin gizli tutma istemi hak olarak korunmalı, paydaşın bir kuruma şikayet etme hakkı olmalı.
5.Aşama: İzleme Ve Değerlendirme Yapılması: Bu önemli başlık;
“Hata(lar), tasarımdan mı, sağlıksız uygulamadan mı kaynaklamıyor? Sorun,
doğru analiz edildi mi? Hedefler, ulaşılabilir türden midir? Başarısız uygulama, yönetim kapasitesinin düşüklüğünden mi kaynaklanıyor?” sorularına,
yerinde cevapların verilmesiyle ilişkilidir. Bunların ışığında bir DEA uygulaması yapabiliriz. Başlığımız şu konu olsun: “AB 7. Çerçeve Programı’na
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bütçe katkısıyla sağlanan yarar neydi? Karşılığında programa katılınmasaydı
zarar ne olurdu?”
Avantajlar (projenin yapılması hali ):
• AB büyümesi artacak ve GSYİH elde edilecek.
• Yeni iş olanakları yaratılacak.
• Ar-ge yoğunluğunun artması ihracatı fazlalaştıracak, ithalat meylini
düşürecek.
Dezavantajlar (projenin uygulanmaması hali ):
• İş olanakları azalacak.
• İhracat azalacak, ithalat meyli büyüyecek.
• r-ge yoğunlaşması azalacak, istenen büyüme realize edilemeyecek.
Bu başlıklarla yetinmemiz mümkün müdür? Bununla bir DEA yapmış
olur muyuz? Kesinlikle hayır! Zira burada; sorun analiz edilmemiştir. Arka
plan okuması yoktur. Varsayımlarımız belli değildir. Kısacası, DEA burada
projenin onayı için şeklen yapılmıştır.
6. Etki Karşılaştırma Yöntemleri Nedir?
Bu alandaki teknikler, Fayda/Maliyet Analizi, Maliyet/Etkinlik Analizi, Çok Kıstaslı Analiz ve Risk Analizi, olarak sıralanıyor. Bu analizler, herhangi bir el kitabında bulunabilecek türden tekniklerdir. Bunlar içinde sayabileceğimiz AB’nin 2005 de 791 sayılı “Etki Analizi Yönlendirici İlkeleri”
nin çok derli - toplu ve yol gösterici olduğunu kaydedelim. Geçiş döneminde
bu tekniklerin uygulamayıp ilk elde “Ön Değerlendirme Analizi “ ile yetinilmesinden yanayız.
7. Dea ve Dünya Uygulaması
OECD’nin bu konuyu 1995 de bir “Tavsiye Kararı’’ haline getirmesinden bu yana, 35 üye ülkesinin 20’sinde uygulandığını biliyoruz. Ama her
ülkede farklı bir uygulama yaşanıyor. AB ülkeleriyse, DEA’ni tek tip ya da
yeknesak olarak uygulayabiliyor. AB’nin DEA uygulaması 3 ortak paydaya
dayanıyor:
• Yetki ikamesi (subsidarite) ilkesi, uygulamanın merkezi idarenin mi,
yoksa taşra idaresinin mi gündemine giriyor, başlığına yaklaşım getiriyor.
Türkiye’de sağlık ve eğitimde bir çok konu yerel bazda çözülebilir, yetki
ikamesi ilkesi, bu anlamda çok şey söylüyor.
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• Alınan önlemin hedeflenin ötesine geçip/geçmediğinin, “oransallık
ilkesi” çerçevesinde tespit ediliyor. Bununla önlemin amacını aşmaması
denetleniyor.
• Etki analizi sonuçları, AB Komisyon Genel Sekreterliği’nin web
sayfasında yayınlanıyor, saydamlık sağlanıyor.
8. Türkiye ve DEA Uygulaması
Türkiye, OECD‘nin 2001 de yayınladığı “Türkiye’de Düzenleyici Reformlar” raporu sonrası, 2004 deki “Kamu Yönetiminin Temel ilkeleri ve
Yeniden Yapılandırılması” hakkındaki yasa TBMM’den geçti. Bu yasanın
5/c maddesiyle, “Yapılacak yeni düzenlemeler ve kurulacak birimler için
DEA yapılır” ifadesi kullanıldı. Yasa, Ağustos-2004 de veto edilse de,
D.E.A. yapılması koşulu, “veto edilen” konular arasında yer almadı. Merkezi
yönetim, 2006 da “Mevzuat Hazırlığı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” i
yayınladı. Bu Yönetmelik, 7 Şubat 2007 de yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, Anayasa’nın 124. maddesine göre kamu tüzel kişilerince
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için çıkarılan bir düzenlemeydi.
DEA yapmak için aslında temel dayanak, 1984 yılındaki 3056 sayılı
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabülü Hakkında
Kanun’dur. Bununla, DEA’nın yapılması yasaldır, daha da önemlisi yapılmasında bir ‘’zorunluluk’’ vardır. Bu zorunluluk, sadece kamu projeleri için
değil, STK projeleri, uluslararası mali destek almış projeler için de geçerlidir.
Bir öte adım ötesi, olayın sadece yeni düzenlemeler için değil (ex ante) mevcut proje ve uygulamalara da (ex post) tatbik edilmesi olanağı vardır.
Bütün bunlara karşılık, DEA çok sınırlı sayıdaki kamu projesine uygulanmaktadır.
Oysa Türkiye’de, DEA uygulamak mümkün müdür? Daha doğrusu
gerekir mi? Cevabımız buna “evet” olacaktır.
Ama DEA yapılırken, kurumsal kapasite oluşturmadan, yeterli bir
“farkındalık” yaratmadan “ön değerlendirme” ile yetinilmesini “kapsamlı
değerlendirme yapılmamasını” önereceğiz. Aradaki fark şudur: Ön değerlendirmede “ + “ etkileri araştırmak, asal gaye oluyor. “Kapsamlı değerlendirme” teknik uygulamasına olanak tanıdığı için “ – “ etkileri de belirleyebiliyor. Bir uygulama stratejisinin yapılmasını sağlıyor. Ancak hangi tekniği
uygularsak uygulayalım “toplumun ilgili kesimlerinin taslak hakkında bilgisinin alınması” ilkesi, hep geçerli oluyor. Bir kez daha altını çizelim: DEA
ancak “paydaşların sürece katılımı” ile “sonuç alıcı” oluyor. Bu paydaşlığı,
taraf (stakeholder) olarak kabul ediyorsak, bu fiil aynı zamanda “sürekli
katılımcılık” oluyor.
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Bu katılımcılık, 3 evrede hayata geçiyor: Birinci aşamada, paydaş
“hizmet alıcı” olacaktır. Paydaşlar toplantısı, burada ilgili hizmeti almadan
öncesi küçük bir bölümdür. Hizmet alınması, ilgili olayda bir “kapasite inşası” olayını beraberinde getirmelidir. Son aşama olan “güçlendirme” işin kritik aşamasını oluşturmaktadır. Çünkü bu aşamaya gelindiğinde, paydaşın
kimliğini dile getirme yeteneğini kazanmış olması gerekiyor. Paydaş güç
ilişkilerinde değişiklik sağlayarak, etkinlikleri denetleme noktasına gelebilmeli, “kalkınma müdahalesi” yapıyor olmalı. Bu yüzden, teorideki “Katılım,
sistem dönüştürücü bir süreçtir” değerlendirmesi, hem yerinde, hem de paydaşın hayata geçmesi bakımından büyük bir önem taşıyor.
Şimdi 3 uyarıyı tekrarlamakta yarar görüyoruz: Birincisi, DEA konusunun önüne piyasa dışı (non-market) bir ürün ya da malın gelmesi halinde
değer /yarar nasıl ölçülecektir? Sıkça gündeme gelmiyor ama meslek kursları
düzenlemek ya da sağlık ocağı yapılması gibi talepler toplum gündeminde
giderek daha fazla yer tutuyor. Bunlar için “Sonsuz yarar sağlıyor” nitelemesiyle, değeri (fayda) belirleme yoluna gidebiliriz. Ama bu tür ürün/hizmet
talepleri çoğalır, bunlar arasında “toplumsal ayıklama” yapmak zorunda
kalırsak, o zaman ne olacaktır? Bu sorunun cevabı şu zamana dek verebilmiş
değildir. İkincisi, makul olma ve uygunluk kavramının uygulanmasıdır.
DEA’nın bir “tefrit uygulaması” na yol açmaması için, bu kavram önemlidir.
Makul olma ilkesinin en iyi örneğini İngiltere’de “Özürlülere Ayrımcılığın
Önlenmesi Yasası”nda buluyoruz. Üçüncü uyarı, ise makul olmayı andırsa
da, daha çok kamu karar alma organını ilgilendiren “Oransallık İlkesi” nin
uygulanmasıdır. Her köy yolunun asfaltlanması, bir sosyal devlet ilkesi olsa
da ve bir DEA bu işin yapılması yolunu açsa da , “oransallık ilkesi” önlemin,
amacı aşmamasını sağlıyor.
Sonuç
Özetleyip, DEA yaparken, kritik noktaları bir kez daha anımsatmak istiyoruz: “Sorunu irdelerken, mevcut durumun arka planı nedir? Bu düzenlemeyi yapmak, en iyi ya da tek yol mudur? Düzenlemeye uyum stratejisi var
mı? Artı yararlar kadar, zararlar nedir? Paydaşlar, doğru dürüst yer alıyor,
demokrasi ilkesi çalışıyor mu?
DEA’nin en önemli katkısı, yaptığı hesaplamanın kesinliği değil, gerekçelerin sorgulanması ve yerinde varsayımların üretilmesidir. DEA tekniğinin uygulanmasındaki amaç, yasal zorunlulukları yerine getirmek değil,
aksine, Türkiye’nin dış yardımlarıyla faydalanıcı ülkenin toplumsal refahını
veya tatminini bir üst boyuta taşımayı hedeflerken, bunun rastgele ve indi
talebe göre değil, nesnel olarak belirlenen gerçek ihtiyaçlar ekseni üstünden
yapılmasıdır.
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6-12 YAŞ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİMİ
Physical and Motor Development of 6-12 Aged Children
Aksel Çelik
Özet: Gelişim; yumurtanın döllenmesinden, bireyin ölümüne kadar olan süreçte her
türlü değişimlerinin bir bütünüdür. Büyümeden ayrı olarak, öğrenilmeye başlanan yetenek ve davranış görüntüleri ile ortaya çıkan fonksiyonel özelliklerin olgunlaşmasını
da içerir. Fiziksel ve motor gelişim sporcular açısından büyük önem taşımaktadır. Fiziksel gelişim; bireyin fiziki yapısı, sinir ve kas sisteminin işlevlerindeki değişim ve
dengelenme süreci ile ilgilidir. Fiziksel gelişim, yumurtanın döllenmesi ile başlar, ergenlik çağına kadar boy ve kilo artışı olarak devam eder. Ergenlik çağından sonra ise
bu gelişimin seyri değişir. Ancak insandaki fiziksel değişim yaşam boyu devam eder.
Motor gelişim ise; fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın hareketle ilgili becerileri kazanma sürecidir. Motor gelişim, çocukların toplam büyüme gelişiminde bütünleyici bir parça olarak görev gördüğü için mutlaka çocuk eğitiminde uygun bir perspektif içine konulmalıdır. Motor gelişimin gözlenmesindeki ana amaç, hareket kabiliyetlerindeki sürekli gelişimin meydana geldiğinden emin olmaktır. Çocukların temel becerileri öğrenmesi için mutlaka; vücutlarının olgunlaşması ve alıştırma yapmak için fırsatlarının olması gereklidir. Büyüme ile
vücut çeşitli şekillerde olgunlaşır. Bunların hepsi çocuğun gelişen fiziksel becerilerine
katkıda bulunur. Kemiklerin sağlamlığı ve kasların kuvveti: Çocuklar geliştikçe kemiklerine ve kaslarına etki eden stres (yüklenme etkisi) kemiklerin sağlamlaşmasını
ve kasların kuvvetlenmesini tetikler. Miyelinleşme (Sinirsel gelişim): Herhangi bir hareketin gerçekleşmesi için beynin o hareketi kontrol eden bölümünden o hareketi gerçekleştiren kaslara bir mesaj gönderilmelidir. Miyelinleşme sinirlerin (akson) çevresinde sinir boyunca büyüyen bir yalıtım kılıfı gibidir. Beyin gelişimi: Çocuklarda beyin öğrenmeye hazırdır. Bu dönemde beyindeki en büyük değişim oluşan beyin hücresi sayısındaki artış ve bu hücreler arasındaki bağlantı sayısıdır. Gelişen duyular:
Miyelinleşme çocuğun duyularında sürekli gelişimi sağlar. Bu özellikle görme, denge
ve kinestezi (kendi kollarını ve bacaklarını görmese bile onların nerede olduğunu bilme yeteneği) duyuları için geçerlidir. Anahtar Kelimeler: sporcu, motor gelişim, büyüme, olgunlaşma.
Abstract: The aim of this study is to provide general information on planning physical and motor development training for children between 6-12 aged. Development is
the whole of every change in the individual's life. Apart from growth, it also includes
the matured functional characteristics that arise from the learning of the talent and behavior images that are being learned. Physical and motor development is of great importance for sportsmen. Physical development involves the physical structure of the
individual, the process of change and balancing of the functions of the nervous and
muscular system. Physical development continues until puberty in height and weight
gain. In addition, physical change in the human body continues throughout life. Motor
development is the process by which the organism acquires the skills related to movement in parallel with the development of the physical growth and central nervous
system. Because motor development serves as an integral part of the overall growth of
children, it must be studied in an appropriate manner in child education. The main
purpose of observing motor development is to make sure that the constant improvement in mobility is in order. While the child is growing, the body matures in various
forms. In order for children to learn basic skills, it is absolutely necessary for their bo
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dies to mature. These contribute to the child's developing physical skills. Changes in
the following titles are observed in children with regular physical activity. Strength of
the bones and strength of the muscles: As the children develop, the stress on the bones
and muscles affects the strengthening of the bones and strengthening of the muscles.
Myelination (Neural development): For any movement to occur, a message should be
sent to the muscles performing that movement from the part of the brain that controls
the movement. Myelination is like an insulating sheath that grows along the nerve
around the nerves (axon). Brain development: Your child's brain is ready to learn. The
greatest change in brain in this period is the increase in the number of brain cells formed and the number of connections between these cells. As a result, planned and regular physical activity between the ages of 6-12 is an important step in the development of successful athletes of the future.
Keywords: athlete, motor development, growth, mature.

1. Giriş
Gelişim; bireyin yaşamı boyunca geçirdiği süreçte her türlü değişimlerinin bir bütünüdür. Büyümeden ayrı olarak, öğrenilmeye başlanan yetenek
ve davranış görüntüleri ile ortaya çıkan fonksiyonel özelliklerin olgunlaşmasını da içerir. "Büyüme" ile "gelişim" sözcükleri birbirleriyle karıştırılır.
Büyüme, beden yapılarının ölçüsündeki niceliksel (sayısal) artıştır (ör: boy
uzaması, kütle artışı vb.). Büyüme, vücudun değişik organlarında değişik
hızlarda gerçekleşebilir. Yani bedende görülen fiziksel değişmelerdir (Şekil
2). Büyüme değişimleri evrelere göre mutlaka ölçülerek kaydedilmelidir.
Boy uzama hızındaki doruk nokta (BUHDN) kız çocuklarda ortalama 12 yaş
iken erkek çocuklarda 14 yaştır (Balyi, 2005;Balyi, 2015; 119).

Şekil 1: Kızların ve erkeklerin yaşa göre boy uzama hızı değişimleri
UHDN=Boy uzama hızındaki doruk nokta (uyarlama yapılmıştır) (Balyi,
2016; 119)
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2. Fiziksel ve Motor Gelişim
Fiziksel ve motor gelişim sporcular açısından büyük önem taşımaktadır. Fiziksel gelişim; bireyin fiziki yapısı, sinir ve kas sisteminin işlevlerindeki değişim ve dengelenme süreci ile ilgilidir. Fiziksel gelişim, yumurtanın
döllenmesi ile başlar, ergenlik çağına kadar boy ve kilo artışı olarak devam
eder. Ergenlik çağından sonra ise bu gelişimin seyri değişir. Ancak insandaki
fiziksel değişim yaşam boyu devam eder. Motor gelişim ise; fiziksel büyüme
ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın hareketle
ilgili becerileri kazanma sürecidir. Motor gelişim, çocukların toplam büyüme
gelişiminde bütünleyici bir parça olarak görev gördüğü için mutlaka çocuk
eğitiminde uygun bir perspektif içine konulmalıdır. Motor gelişimin gözlenmesindeki ana amaç, hareket kabiliyetlerindeki sürekli gelişimin meydana
geldiğinden emin olmaktır. Çocukların temel becerileri öğrenmesi için mutlaka; vücutlarının olgunlaşması ve alıştırma yapmak için fırsatlarının olması
gereklidir. Büyüme ile vücut çeşitli şekillerde olgunlaşır. Bunların hepsi
çocuğun gelişen fiziksel becerilerine katkıda bulunur. Kemiklerin sağlamlığı
ve kasların kuvveti: Çocuklar geliştikçe kemiklerine ve kaslarına etki eden
stres (yüklenme etkisi) kemiklerin sağlamlaşmasını ve kasların kuvvetlenmesini tetikler.
Miyelinleşme (Sinirsel gelişim): Herhangi bir hareketin gerçekleşmesi
için beynin o hareketi kontrol eden bölümünden o hareketi gerçekleştiren
kaslara bir mesaj gönderilmelidir. Miyelinleşme sinirlerin (akson) çevresinde
sinir boyunca büyüyen bir yalıtım kılıfı gibidir. Beyin gelişimi: Çocuklarda
beyin öğrenmeye hazırdır. Bu dönemde beyindeki en büyük değişim oluşan
beyin hücresi sayısındaki artış ve bu hücreler arasındaki bağlantı sayısıdır.
Gelişen Duyular: Miyelinleşme çocuğun duyularında sürekli gelişimi
sağlar. Bu özellikle görme, denge ve kinestezi (kendi kollarını ve bacaklarını
görmese bile onların nerede olduğunu bilme yeteneği) duyuları için geçerlidir.
2. Uzun Süreli Sporcu Gelişim Evreleri
Şekil 1'de uzun süreli sporcu gelişim evreleri verilmiştir. Uzun süreli
sporcu gelişim evrelerine göre ilk basamağı oluşturan fiziksel yeterlilik içinde, aktif başlangıç (oyun), temel eğitim ve antrenmanı öğrenme içerikleri
bulunmaktadır.
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Şekil 1: Uzun süreli sporcu gelişim evreleri (Anton D, 2006)

Hareket kavramı, spor dallarındaki uygulamaları içeren oldukça geniş
kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Hareketlerin öğrenilmesi süreci, basit ve temel
hareketlerin kavranması ile başlar.Fiziksel yeterlilik doğumla beraber başlayıp 11-12 yaşlarına kadar devam etmektedir. Diğer basamak ise mükemmellik evresidir. Bu evrede öğrenilen becerilerin antrenman kavramı ile
geliştirilmesi söz konusudur.
Aktif başlangıç aşamasında fiziksel yeterlilik: Aktif başlangıç aşamasının (0-6 yaş) amacı; temel hareketleri öğrenmek ve bunları oyun içinde
birbirleri ile bağdaştırmaktır. Fiziksel etkinlik, yaşamın çok önemli olan ilk
altı yılı boyunca sağlıklı gelişim için oldukça gereklidir.
Temel beceriler (eğlence ve oyun) aşamasında fiziksel yeterlilik:
Temel beceriler aşamasının (erkekler için 6-9 yaş, kızlar için 6-8 yaş) amacı;
tüm temel hareket becerilerini öğrenmek ve genel motor becerileri oluşturmaktır. Bu dönemde pek çok ileri düzey becerinin temelleri atılır
Antrenmanı öğrenme aşamasında fiziksel yeterlilik: Antrenmanı öğrenme aşamasının (erkekler için 9-12 yaş, kızlar 8-11 yaş; ergenliğin başlaması ile biter) amacı; temel spor becerilerini öğretmektir. Bu aşamada spor
dalına özgü becerilerin gelişimi için en önemli aşamadır, çünkü bu dönemde
koordinasyona ve ince motor kontrole yönelik öğrenme hızlanır.
3. Biyolojik Gelişim ve Performans
Erkek ve kızların yaşlarına ve gelişimsel özelliklerine göre enerji sistemleri, kuvvet, koordinasyon ve hareketlilik gelişim aşamaları
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BUHDN=Boy uzama hızındaki doruk nokta (uyarlama yapılmıştır) (UKA,
Athlete Development Model)
Şekil 2: Erkek ve kızların biyolojik gelişimleri

Biyolojik gelişim Şekil 2’de görüldüğü gibi 4 aşamada incelenmektedir. Ergenlik öncesi dönemi oluşturan 1. Aşama, cinsiyet hormonlarının salgılanmadan önceki kısmı kapsar. 2. aşamayı oluşturan ergenlik dönemi ise
cinsiyet hormonlarının salgılanmasının artışıyla oluşan hızlı büyüme dönemidir. 3. aşamada ergenlik sonrası dönem ise ergenliğin başlamasından sonra
büyümenin düzenli azalmaya başladığı dönemi kapsar. Son aşama olan yetişkinlik, fiziksel olgunlaşma tamamlanmasından büyümenin durduğu dönemi kapsar. Enerji sistemlerinin gelişimi ergenlikle ilişkilidir. Buna ek olarak
enerji sistemleri, insan vücudundaki hormon değişimlerinin seviyesine bağlı
olarak enerji üretimine katkıda bulunur.
Şekil 2’de; alaktik, laktik ve aerobik yol olarak üç bölümde yer alan
enerji sistemlerinde gelişimsel yaşla birlikte değişiklikler oluşmaktadır.
Anaerobik enerji sistemi, acil enerji ihtiyacını sağlar. Bu sistem kısa süreli
yüksek yoğunluklu aktivitelerde öncelikle enerji sağlar. Anaerobik enerji
sistemi; sıçrama, atma, atlama ve kısa sprintler gibi kısa süreli patlayıcı aktivitelerde enerji sağlamaya uyumludur. Alaktik enerji sisteminin enerji sağlama miktarı büyüme ile az miktarda değişir. Laktik enerji sistemin olgunlaşması ergenlik boyunca devam eder. Laktik enerji sistemi ergenlikten önce

180 | 6-12 Yaş Çocukların Fiziksel ve Motor Gelişimi

tamamen gelişmemiştir. Aerobik sistem, ergenlik öncesi baskındır. Enerji
gereksiniminin karşılanması açısından, gelişmekte olan ve tam olgunlaşan
sporcular arasındaki farklar vardır. Gelişmekte olan sporcuların aerobik sistemleri daha hızlı çalışır. Hareketin süresi ve yoğunluğu ne olursa olsun tüm
enerji gereksiniminin yüksek yüzdelerini sağlayabilir.
Çocukların kuvvet gelişimleri için iki önemli anahtarın etkileşimi
önemlidir. Bunlardan ilki vücudun yapısal özelliğidir. Kas miktarı, kasın tipi
sporcuların kuvvet gelişimi çok için önemlidir. Aynı zamanda sporcuların
iskelet sistemi ve destek dokularının yük taşıma kapasiteleri de kuvvet gelişimi için önemlidir. Diğeri ise, beynin en uygun hareket için yeteneği ve
hareketler için gereken kasların koordinasyon etkisidir. Şekil 2’de yaş gruplarına göre kuvvet gelişiminde; kasların kesit alanları, sinirsel gelişim ve
tendon-kemik gelişimi öne çıkan başlıklardır.
Sonuç olarak; çocuklarda uygulanacak antrenmanların yaş grubu
özelliğine göre planlanması performansın arttırılması için önemli bir kriterdir. Bu şekilde doğru antrenman planlaması yapılması ve çocukların yaş
grubuna uygun hareket içeriklerinin kullanılması çocukların gelişimini de
olumlu şekilde etkileyecektir.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN
AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Investigation of Physical Education and Sports College Students in Terms
of Academic Self-Efficacy of Several Variables
Turan Çetinkaya* & Azmi Yetim**
Özet: Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerinin belirlenmesidir. Araştırmaya Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği,
spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümlerinde öğrenim gören 229 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve 3 boyut ve toplam 33 maddeden oluşan akademik öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. İlgili verilerin
karşılaştırılmasında dağılım, frekans, t testi ve anova testi yapılmıştır. İstatistiksel analizler sonucuna katılımcıların akademik öz-yeterlik durumlarının ailenin gelir seviyesi, spor türü, bölümleri ve millilik durumlarına göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Öz Yeterlilik, Üniversite Öğrencileri
Abstract: The aim of the research of students in physical education and sports department is to determine the academic self-efficacy. Research on Ahi University of
Physical Education and Sports School physical education and sports teaching, studying sports management and coaching education department 229 students. personal
information form for data collection, research and academic self-efficacy scale consisting of 3 sizes and a total of 33 substances were used. Relevant data for the comparison of distribution, frequency, t-test and ANOVA tests. Statistical analysis of the results to the family income level of academic self-efficacy status of participants, type
of sport, division, and differentiation is determined not according to a national player
status.
Keywords: Academic Self-Efficacy, University Students

1.

Giriş

Öz yeterlik kavramı Albert Bandura’nın sosyal öğrenme kuramı
içinde sıklıkla karşılaştığımız temel konulardan birisidir. Bandura öz yeterliliği, kişinin bir olayın başarılı bir şekilde üstesinden gelebilme adına kendine
olan inancı şeklinde ifade etmektedir. Bandura’ ya göre öz yeterlilik, bireyin
farklı durumlara karşı başarılı bir şekilde üstesinden gelebileceğine dair kendine olan inancıdır. (Bandura, 1977). Eccles ve Wigfield, (2002) ise öz yeterliği, bireyin bir problemi çözebilmek veya bir görevi başarıyla tamamlamak için bilgi ve becerilerini koordine etme ve uygulama yeteneğine olan
güveni şeklide ifade ederler. Başka bir tanımda ise öz yeterlik “bireylerin,
istenilen zor görevler ve kendi uygulamaları üzerinde kontrol edebilme yete-
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neklerine olan inancı” olarak ifade edilmiştir
Schwarzer, 2005)

(Luszczynska, Dona ve

Diğer taraftan bireylerin günlük hayatlarında göstermeleri gereken
davranışları içeren pek çok konuda öz-yeterlik algıları vardır. Bu kapsamda
akademik öz-yeterlik algısı ise, öz-yeterliğin özel bir türü olarak kabul edilebilir (Ekici, 2012). Akademik öz yeterlik; bir öğrencinin akademik bir görevi
başarıyla tamamlayabilmek için sahip olduğu yeteneklerine olan inancı
(Zimmerman, 1995,) şeklinde tanımlanmaktadır. Akademik öz yeterliği öz
yeterlik teorisine dayandıran Bandura’ya göre ise akademik öz yeterlik; bireyin akademik bir konu alanında başarılı olabileceğine dair inancıdır (Bandura, 1997). Günümüzde çeşitli düzeylerde bilgi ve beceriye sahip olmak ile
sahip olunan bu bilgi ve becerileri belirli bir amaç doğrultusunda uygulamaya koyabilmek arasında önemli farklılıklar olduğu bilinmektedir. Bireylerin
sahip oldukları bilgi ve becerileri, amaçları doğrultusunda kullanabileceklerine dair algıları öz yeterlik inancı olarak açıklanmaktadır. Olumlu öz yeterlik inancının motivasyonu arttırdığı, yeni ve zor görevlerle başa çıkabilmeyi
sağladığı ve çaba harcamaya istekli kıldığı; olumsuz öz yeterlik inancının ise
kişinin kendi inisiyatifi ile davranmamasına ya da yapılan bir işi sonuçlandırmadan bırakmasına neden olduğu bildirilmektedir (Yılmaz, Gürçay ve
Ekici, 2007).
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde olumlu öz-yeterlik
inancının motivasyonu arttırarak yeni ve zor görevlerle başa çıkabilmeyi
sağladığı, olumsuz öz-yeterlik inancının ise kişinin kendi inisiyatifi ile davranmamasına ya da yapılan işi sonuçlandırmadan bitirmesine neden olduğu
ifade edilmektedir (Pajares, F,1996; Yılmaz, Gürçay & Ekici, 2007).
Öğrencilerin akademik öz yeterliliklerini geliştirmenin birçok faydası bulunmaktadır. Akademik öz yeterlik ve akademik başarı arasında güçlü
bir ilişki vardır. Ayrıca, pozitif akademik öz yeterliğe sahip öğrencilerde
riskli davranışlara yatkınlık daha az görülmekte ve güçlüklerle daha kolay
baş edebilmektedirler (Millburg, 2009). Amerika Birleşik Devletlerinde 96
bayan hokeyci üzerinde yapılan araştırmada takımların kazanma ve kaybetme yüzdeleri istatistiksel açıdan incelemiştir. Öz yeterliğin takımın kazanma
yüzdesiyle güçlü bir ilişki içinde olduğunu ve güçlü bir öz yeterliliğin takım
hedeflerine ulaşmada büyük bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Lee,
1988).
Bu bilgiler akabinde çalışmamızın amacı; beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre akademik öz
yeterliliklerinin araştırılmasıdır.
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2.Yöntem
2.1. Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Ahi
Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda beden eğitimi ve
spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören kadın ve erkek öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma evrenini yaklaşık 700 öğrenci, örneklemini ise 229 öğrenci oluşturmuştur.
2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve 33 madde ve 3 alt boyuttan oluşan akademik öz-yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin orijinal formu Owen &Froman (1988) tarafından geliştirilmiş olup
Ekici (2002) tarafından ise Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Sosyal
statü boyutu 10 madde, bilişsel uygulamalar boyutu 19 madde ve teknik
beceriler boyutu 4 maddeden) oluşmaktadır. Anket 5'li Likert tipi bir anket
olup Oldukça Fazla (5 puan), Fazla (4 puan), Kısmen Fazla (3 puan), Az (2
puan) ve Oldukça Az (1 puan) olarak belirlenmiştir. Güvenirlik hesaplamaları için, test içi tutarlılık yöntemi ile hesaplanan Cronbach Alfa değeri.
892’dur.
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan anket formu, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda
beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği
bölümünde öğrenim gören kadın ve erkek öğrenciler uygulanmıştır. Çalışmada yer alan sporculara araştırmaya katılmadan önce araştırmanın amacı ile
ilgili gerekli açıklamalar yapılmış ve veri toplama aracının doldurulması
hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Araştırmacı tarafından toplanan
veri toplama aracı, kontrol edilerek eksik veya yanlış doldurulanlar araştırma
dışında tutulmuştur. Daha sonra, sporculara uygulanan veri toplama formundan geçerli ve kabul edilebilir nitelikte olanları (229 adet), değerlendirilmek
üzere kodlanarak elektronik ortama aktarılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan verilerin analizi SPSS 20.0 istatistik paket
programında yapılmıştır. Verilerinin değerlendirilmesinde; dağılım, frekans,
t testi ve anova testi yapılmıştır. Verilerin analizi için yapılan testlerde; parametrik testlerin sayıltılarından varyansların eşitliği ilkesi temel olarak ele
alınmış ve varyansların eşit olmaması durumunda “p” değeri anlamlılık düzeyinden küçük olsa dahi gruplar arasında anlamlı bir farklılık aranmamıştır.
Analizlerde anlamlılık düzeyi α= 0.05 olarak belirlenmiştir.
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3.Bulgular
Tablo 1. Tüm Katılımcılar İçin Akademik Öz Yeterlilik Puanlarının
Dağılımı
Ölçek
AÖY Toplam

N

Ort.

Ss

229

3,13

.50

Çalışma kapsamındaki katılımcıların, Akademik Öz Yeterlilik Ölçeğinden (AÖY) aldıkları toplam puanların aritmetik ortalaması 3,13 ve standart sapması .50’dür.
Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Akademik
Yeterliliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik T –Testi Sonuçları
Alt Boyut

Sosyal Statü

Bilişsel Uygulamalar

Teknik Beceriler

Cinsiyet

n

x

ss

Erkek

153

3,1072

,66887

Kadın

76

3,0000

,65422

Erkek

153

3,1362

,65683

Kadın

76

3,2715

,61541

Erkek

153

3,0621

,38504

Kadın

76

3,0822

,23940

t

p

1,150

,251

1,498

,136

-,418

,677

Öz-

Çalışmaya katılanların cinsiyetlerine göre akademik öz yeterlilik alt
boyutlarının karşılaştırılmasında; sosyal statü (p=,251) bilişsel uygulamalar
(p=,136), ve teknik beceriler (p=,677), alt boyutlarında anlamlı farklılığa
rastlanmamıştır. Katılımcıların ortalama puanları incelendiğinde ise bilişsel
uygulamalar ve teknik beceriler alt boyutlarında kadın katılımcıların ortalama puanları yüksek bulunurken, (Ort= 3,2715, 3,0822) sosyal statü boyutunda ise erkek katılımcıların ortalama puanları yüksek bulunmuştur (Ort=
3,1072).
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Tablo 3. Katılımcıların Ailelerinin Gelir Seviyelerine Göre Akademik Öz-Yeterliliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Anova Sonuçları
Alt Boyut

Sosyal Statü

Bilişsel Uygulamalar

Teknik Beceriler

Gelir
Düzeyi

N

X

Ss

Sd

1000 tl
ve altı

60

2,9100

,73915

,09542

10012000 tl

109

3,0954

,63776

,06109

20013000 tl

31

3,1806

,68187

,12247

30014000 tl

16

3,1000

,54406

,13601

4001 tl
ve ustu

13

3,3231

,52465

,14551

1000 tl
ve altı

60

3,1439

,59694

,07707

10012000 tl

109

3,1420

,61514

,05892

20013000 tl

31

3,2241

,79413

,14263

30014000 tl

16

3,3125

,73269

,18317

4001 tl
ve ustu

13

3,4170

,62845

,17430

1000 tl
ve altı

60

3,0833

,19887

,02567

10012000 tl

109

3,0619

,35052

,03357

20013000 tl

31

3,0968

,57256

,10283

30014000 tl

16

2,9844

,14343

,03586

4001 tl
ve ustu

13

3,0962

,28022

,07772

F

P

1,621

,170

,782

,538

,348

,845
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Çalışmaya katılanların ailelerinin gelir seviyelerine göre göre akademik öz yeterlilik alt boyutlarının karşılaştırılmasında; sosyal statü (p=,170)
bilişsel uygulamalar (p=,538), ve teknik beceriler (p=,845), alt boyutlarında
anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.
Tablo 4. Katılımcıların Yapılan Spor Türüne Göre Göre Akademik ÖzYeterliliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Anova Sonuçları
Spor
Alt boyut

Sosyal statü

Bilişsel
uygulamalar

Teknik
beceriler

Türü

N

X

SS

Bireysel

85

3,0659

,61886

Takım

102

3,1304

,67951

Her
ikisi

42

2,9405

,71228

Toplam

229

3,0716

,66453

Bireysel

85

3,2050

,60136

Takım

102

3,1316

,65665

Her
ikisi

42

3,2531

,70653

Toplam

229

3,1811

,64519

Bireysel

85

3,0794

,39190

Takım

102

3,0490

,34296

Her
ikisi

42

3,0952

,22053

Toplam

229

3,0688

,34319

SD

2/226

2/226

2/226

Anlamlı
fark

F

P

1,222

,296

-----

,618

,540

-----

,333

,717

-----

Çalışmaya katılanların yapılan spor türüne göre akademik öz yeterlilik alt boyutlarının karşılaştırılmasında; sosyal statü (p=,296) bilişsel uygulamalar (p=,540), ve teknik beceriler (p=,717), alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.
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Tablo 5. Katılımcıların Millilik Durumlarına Göre Göre Akademik
Öz-Yeterliliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik T- Testi Sonuçları
Alt
boyut

Sosyal
statü

Bilişsel
uygulamalar

Teknik
beceriler

N

X

SS

Evet

26

3,2962

,44675

Hayır

203

3,0429

,68295

Toplam

229

3,0716

,66453

Evet

26

3,1437

,59964

Hayır

203

3,1859

,65203

Toplam

229

3,1811

,64519

Evet

26

3,0096

,04903

Hayır

203

3,0764

,36351

Toplam

229

3,0688

,34319

SD

F

P

Anlamlı
fark

1/227

3,384

,067

-----

1/227

,098

,754

-----

1/227

,871

,352

-----

Çalışmaya katılanların millilik durumuna göre akademik öz yeterlilik alt boyutlarının karşılaştırılmasında; sosyal statü (p=,067) bilişsel uygulamalar (p=,754), ve teknik beceriler (p=,352), alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.
4. Tartışma Ve Sonuç
Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların akademik öz yeterliliklerine dair tespitlere yer verilmiş, bu parametrelerin cinsiyet, ailelerin gelir
seviyesi, yapılan spor türü ve millilik durumu değişkenleriyle ilişkisine dair
sonuçlar yorumlanarak tartışılmıştır.
Çalışmaya katılanların cinsiyetlerine göre akademik öz yeterlilik alt
boyutlarının karşılaştırılmasında; sosyal statü bilişsel uygulamalar ve teknik
beceriler alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. İlgili literatür
incelendiğinde farklı bulgulara rastlamak mümkündür. Varol (2007) yaptığı
çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencileri arasında cinsiyete
göre kadın öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında herhangi bir farklılığa
rastlamamıştır. Özsüer, ve ark (2011) yaptığı çalışmada öğrencilerin akademik öz yeterlik inanç düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermediği belir-
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lenmiştir. Bu araştırmalar genel olarak bizim araştırmamızın bulgularını
destekler niteliktedir.
Çalışmamızdan farklı olarak Koçer (2014) ortaokul öğrencilerinin
akademik öz yeterlilikleri üzerine yaptığı çalışmasında, kadın öğrencilerin
erkek öğrencilere göre daha yüksek akademik öz yeterliliğe sahip olduğu
sonucuna varmıştır. Yelken (2008) ise yaptığı çalışmada bayan katılımcıların
öz yeterlilik durumlarının erkek katılımcılara oranla daha yüksek olduğu
sonucuna varmıştır.
Genel olarak araştırma sonuçları incelendiğinde örneklem grubumuzun aynı havuzdan sağlanması ve katılımcıların aynı kültürel çevrenin bireyleri olması cinsiyet açısından katılımcılar arasında bir fark yaratmamış olabilir.
Çalışmaya katılanların ailelerinin gelir seviyelerine göre akademik
öz yeterlilik alt boyutlarının karşılaştırılmasında; sosyal statü, bilişsel uygulamalar ve teknik beceriler alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Bu durum araştırmaya katılan öğrencilerin benzer sosyo-ekonomik çevrelerin ailelerinin çocukları olmasından kaynaklanabilir.
Biricik (2015) ise yaptığı çalışmada ailelerinin toplam gelirine ilişkin akademik öz-yeterlilik düzeylerinde teknik beceriler ve sosyal statü ve
bilişsel uygulamalar alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulmuştur. Araştırmacı teknik beceriler alt boyutunda, 3001-4000 TL arasında aile geliri olan
öğrencilerin, 1000 TL ve altı aile geliri olan öğrencilere oranla daha fazla
akademik öz yeterlilik düzeyine sahip olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca
yazar 3001-4000 TL ile 2001-3000 TL arasında aile geliri olan öğrencilerin;
1000 TL ve altı aile geliri olan öğrencilere oranla daha fazla akademik öz
yeterlilik düzeyine sahip olduklarını ifade eder.
Çalışmaya katılanların yapılan spor türüne göre akademik öz yeterlilik alt boyutlarının karşılaştırılmasında; sosyal statü, bilişsel uygulamalar ve
teknik beceriler alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Bulgularımızı destekler nitelikte Koparan ve ark.(2010) beden eğitimi öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeylerinde bireysel ve takım sporu yapanlarda anlamlı bir
farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ünlü (2008) ise takım ve bireysel
sporlarla uğraşan beden eğitimi öğretmenlerinin, öğretmenlik öz-yeterlik
ölçeğinin hiçbir boyutunda anlamlı bir fark olmadığını bildirir. Biricik
(2015) ise çalışmamızdan farklı olarak yapılan spor türüne göre farklı bulgulara rastlamıştır. Araştırmacı her iki spor branşını yapan öğrencilerin; bireysel spor branşını yapan öğrencilere oranla daha fazla akademik öz yeterlilik
düzeyine sahip olduklarını ifade eder.
Çalışmaya katılanların millilik durumuna göre akademik öz yeterlilik alt boyutlarının karşılaştırılmasında; sosyal statü bilişsel uygulamalar ve
teknik beceriler alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Bozkurt
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(2013) ise beden eğitimi öğretmeni adaylarının milli sporcu olma durumlarına göre öğretmenlik öz yeterliliklerini araştırdığı çalışmasında anlamlı farklılığa rastlamamıştır. Bu bulgu sonuçları itibariyle çalışmamızla paralellik
göstermektedir. Biricik (2015) ise katılımcıların millilik durumlarına ilişkin
akademik öz-yeterlilik düzeylerinde sosyal statü alt boyutunda anlamlı farklılıklara rastlamıştır. Yazar sosyal statü alt boyutunda milli sporcu olan öğrencilerin, milli sporcu olmayan öğrencilere oranla, daha yüksek akademik
öz yeterliliğe sahip olduklarını ifade eder.
Araştırma sonuçları itibariyle genel literatür içinde farklı bulgulara
katkı sağlar niteliktedir. Lakin araştırma grubunun genişletilmesi ve katılımcıların çeşitli sosyo-kültürel gruplara yayılmasıyla, yapılacak sonraki çalışmalara ışık tutması açısından önemli görülmektedir.
Yapılan literatür incelemelerinde akademik öz yeterliliğin, akademik
başarıya ve genel olarak bireyin başarısına pozitif katkılar sağladığı görülmektedir. Genel olarak eğitimin birçok alanında, ayrıca sportif alanda sağlanacak güçlü öz yeterliliğe sahip bireyler ilgili oldukları alandaki zorluklarla daha etkili mücadele etme fırsatı bulabilecektir. Bütün bunlar göz önüne
alındığında yüksek öz yeterliliğe sahip bireylerin yetiştirilmesinin önemi
daha iyi anlaşılmaktadır. Özellikle eğitim alanındaki meslek sahiplerinin
(öğretmen, antrenör, yönetici v.b) öz yeterlilik kavramıyla ilgili farkındalık
düzeyleri her daim yüksek olmalı ve bu bilinçle eğitim sürecine katkı sağlamaları gerekmektedir.

Kaynaklar
Bandura, A. (1977). ''Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral
Change”. Psychological''. 84, 191-215.
Biricik, Y.S. (2015). Beden Eğitimi Ve Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören
Öğrencilerin Akademik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yönetimi Anabilim Dalı, Erzurum.
Bozkurt, M.T. (2013). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik
Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Ankara.
Bozkurt, M.T. (2013). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik
Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Ankara.

190 | BESYO Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlikleri

Eccles, J., & Wigfield, A. (2002). Motivational Beliefs, Values and Goals.
Annual Review of Psychology, 53, 109-132.
Ekici, G. (2012). Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik
ve güvenirlik çalışması. Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 43: 174-185.
Koçer, M., (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Algıları İle Akademik
Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Zonguldak İli
Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı.
Koçer, M.,(2014) Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Algıları İle Akademik ÖzYeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Zonguldak İli
Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı.
Koparan, G., Öztürk, F., Korkmaz, H. N. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algısı ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bursa Örneği). E-Journal Of New
World Sciences Academy, 5, 4.
Koparan, G., Öztürk, F., Korkmaz, H. N. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algısı ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bursa Örneği). E-Journal Of New
World Sciences Academy, 5, 4.
Lee, C. (1988). The relationship between goal setting, self-efficacy, and
female field hockey team performance. International Journal of Sport
Psychology, 20, 147-161.
Luszczynska, A, Gutıe’rrez-Dona, Benicio Ve Schwarzer, Ralf. (2005),
“General Self-Efficacy İn Various Domains Of Human Functioning:
Evidence From Five Countries”, International Journal Of Psychology,
40 (2), Pp. 80–89.
Millburg, S.N. (2009). The Effects of Environmental Risk Factors On AtRisk Urban High School Students’ Academic Self-Efficacy. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ohio: University of Cincinnati.
Owen, S.V. & Froman, RD. (1988). Development of a college self-efficacy
scale. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council
on Measurement in Education, New Orleans.
Özsüer, S., Inal, G., Uyanik, Ö., & Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin akademik öz-yeterlik inanç

Turan Çetinkaya & Azmi Yetim | 191

düzeylerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 13(2).
Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefsin academic settings. Review of Educational Research, 66, 543-578.
Türk, N. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine İlişkin Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ünlü, H. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlikleri Ve Sınıf Yönetimi Davranışları. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Ünlü, H. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlikleri Ve Sınıf Yönetimi Davranışları. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Varol, B. (2007). Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlilikleri, Niğde Örneği. Niğde: Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
Varol, B. (2007). Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlilikleri, Niğde Örneği. Niğde: Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
Yalmancı, G. S., Aydın S., (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz- Yeterlik Algılarının İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, E –
Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1.
Yelken, K. (2008). Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerini ve Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler, “Sakarya İl Merkezi
Örneği”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yelken, K. (2008). Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerini ve Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler, “Sakarya İl Merkezi
Örneği”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yılmaz, M., Gürçay, D. & Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeginin
Türkçeye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.

192 | BESYO Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlikleri

Zimmerman, B. J.(1995). Self-Efficacy and Educational Development. in a.
Bandura (Ed). Self Efficacy in Changing Societies. New York, Cambridge University Press.

ORTAOKUL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
A Comparision of Secondary School Information Technologies and
Software Course's Curriculums
Gürkan Göçer & Harun Şahin



Abstract: The history of information technologies education in Turkey dates back to
1998. Despite changes in the name of the course and the curriculum over the years,
the course has been included in elective courses until 2013. During the 2012-2013
academic year, with the radical changes in the education system of the Ministry of
National Education, the elective course of Information Technologies and Software
was put into the program of secondary schools and the elective course of Information
Technologies was gradually removed. Although there is no major change in the name
of the courses, changes have been made in the content, teaching approach and practice
of the new course. At the end of 2013, Information Technologies and Software course
was made as a compulsory course in the 5th and 6th grades and an elective course in
the 7th and 8th grades of secondary schools in the 2013-2014 academic year by the
Ministry of National Education. In this study, it is aimed to comparatively examine
the curriculum of computer course prepared in 2006 and Information Technologies
and Software renewed in 2012 in terms of target, content, learning-teaching process
and evaluation items. In the study, mainly other research studies on curricula and
programs have been examined. In this context, the research was conducted by
document analysis technique.
Keywords: Information Technologies and Software, Information Technologies
Özet: Ülkemizdeki bilişim teknolojileri eğitiminin geçmişi 1998 yılına
dayanmaktadır. Yıllar içerisinde dersin adında ve öğretim programında değişiklikler
olmasına karşın, ders 2013 yılına kadar seçmeli dersler arasında yer almıştır. 20122013 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sisteminde yapmış
olduğu köklü değişikliklerle birlikte ortaokulların programına seçmeli Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi konulmuş ve Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi
kademeli olarak kaldırılmıştır. Yeni dersin adında çok büyük bir değişiklik
olmamasına karşın, dersin içeriğinde, öğretim yaklaşımında ve uygulama şeklinde
değişikliklere gidilmiştir. 2013 yılı sonunda ise Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
dersi, Bakanlık tarafından 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaokul 5. ve 6.
sınıflarda zorunlu, 7. ve 8. sınıflarda ise seçmeli ders olarak programda yer almıştır.
Bu çalışmada 2006 yılında hazırlanan Bilgisayar Dersi öğretim programı ile 2012
yılında yenilenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programlarının
hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri açısından
karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Information Technologies, Teacher Training, Phenomenology
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Giriş
Türkiye’deki bilişim teknolojileri eğitiminin geçmişi 1998 yılına
dayanmaktadır. Alanyazın incelendiğinde, bilişim teknolojileri eğitiminde
bir şeylerin eksik ya da yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır (Seferoğlu, 2007;
Şişman Eren ve şahin izmirli, 2012). Bu yanlış ve eksikliklerin başında
dersin seçmeli olarak sunulması gelmektedir (Öztürk ve Yılmaz, 2011).
Dersin seçmeli oluşu derse verilen önemi azaltmaktadır. Sadece bilişim
teknolojileri sınıfı olan okullarda dersin seçilebilmesi de bu alandaki
eğitimin ülkemizde yetersiz kalmasına neden olmuştur. Yıllar içerisinde
dersin adında ve öğretim programında değişiklikler olmasına karşın, ders
2013 yılına kadar seçmeli dersler arasında yer almıştır. 2012-2013 eğitimöğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sisteminde yapmış olduğu
köklü değişikliklerle birlikte ortaokulların programına seçmeli Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi konulmuş ve Seçmeli Bilişim Teknolojileri
Dersi kademeli olarak kaldırılmıştır. Yeni dersin adında çok büyük bir
değişiklik olmamasına karşın, dersin içeriğinde, öğretim yaklaşımında ve
uygulama şeklinde değişikliklere gidilmiştir. 2013 yılı sonunda ise Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım dersi, Bakanlık tarafından 2013-2014 eğitim
öğretim yılında ortaokul 5. ve 6. sınıflarda zorunlu, 7. ve 8. sınıflarda ise
seçmeli ders olarak programda yer almıştır.
Amaç
Bu çalışmada 2006 yılında hazırlanan Bilgisayar Dersi öğretim
programı ile 2012 yılında yenilenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi
öğretim programlarının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve
değerlendirme öğeleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışmada temel olarak öğretim programları ve programlar hakkında
diğer alanyazındaki araştırmalar incelenmiştir. Bu kapsamda araştırma
doküman analizi tekniği ile yürütülmüştür. Çalışmada 2006 yılında
geliştirilen ilköğretim bilgisayar dersi öğretim programı ile 2012 yılından
geliştirilen bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programlerı
incelenmiş ve betimsel içerik analizi yapılarak programda yer alan öğeler
karşılaştırılmıştır.
Bulgular
Derse ayrılan süre
2006 programında bilgisayar dersi 6, 7 ve 8. sınıflarda haftalık 1 saat
olarak yer almaktaydı. Yıl boyunca derse ayrılan süre Avrupa bilgisayar
Yetkinlik Sertifikası’nda öngörülen sürenin iki kat fazlasıdır. Buna rağmen
öğretmenlerin bir ders saati için ayrılan 40 dakikalık sürenin bir kısmını,
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öğrencilerin laboratuvara yerleşmesi, bilgisayarların açılması/kapanması,
yoklama alınması gibi ders dışı etkinlikler için kullanmaları gerekmektedir.
Bu sebeple yıl içerisindeki süre yeterli gibi görünse de belirtilen sebeplerden
dolayı derse ayrılan süre yetersiz kalmıştır (Seferoğlu, 2007).
2012 programında ise 5 ve 6. sınıflarda haftalık 2 saat zorunlu, 7 ve 8.
sınıflarda ise yine iki saat fakat seçemli olarak yer almaktadır. Bu da eski
programda yaşanan sorunların çözümü için yapılmış bir uygulama olarak
göze çarpmaktadır.
Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin genel amaçları
2012 yılında yenilenen program incelendiğinde bilişim teknolojileri ve
yazılım dersi sonunda öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini etik
değerlere uygun, etkili ve üretken biçimde kullanabilmelerinin amaçlandığı
görülmektedir. Bu bağlamda ders kapsamında kazandırılması hedeflenen
bilgi, beceri ve değerlere ilişkin yeterlikler;
 Bilişim okur-yazarlığı
 Bilişim teknolojiklerini kullanarak iletişim kurma,
paylaşma ve kendini ifade etme
 Araştırma, bilgiyi yapılandırma ve işbirlikli çalışma
 Problem çözme, programlama ve özgün ürü geliştirme

bilgi

Olarak ifade edilmektedir. Bu yeterlikler uluslararası standartlar
incelenerek oluşturulmuştur (MEB, 2012).
2006 programında ise dersin vizyonun; internetin gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin ilerlemesinde ve yeni olanaklara kavuşmasına iti
güç olduğuna ve çağın gerisinde kalmak istemeyen ülkelerin bu güçten
yeterince faydalanabilmelerinin bilişim teknolojileri eğitimbe sahip
bireylerin yetiştirilmesiyle mümkün olabileceği vurgulanmaktadır (MEB,
2006).
İçerik
2006 programında içeriğin uluslararası bir standart olan Avrupa
Bilgisayar YetkinlikSertifikası (ECDL) ile örtüştüğü görülmektedir. Avrupa
Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası;







Bilgi teknolojileri kavramları
Bilgisayar kullanımı ve dosyaların yönetimi
Kelime işleme
Hesap tablosu
Veritabanı
Sunum

196 | Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

 Bilgi ve iletişim
içerik başlıklarını kapsamaktadır (Seferoğlu, 2007)
2012 programında ise örnek olarak alınabilecek öğrenme alanları
sunulmuş olup, programda yer alan örnek öğrenme alanları ile sınırlı
kalınmaması, hedef kitlenin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda
genişletilebileceği ve güncellenebileceği ifade edilmektedir.
Programda yer alan örnek öğrenme alanları şu şekildedir (MEB,
2012);
1. Bilişim Okur-Yazarlığı
1.1. BİT’in Günlük Yaşamdaki Önemi
1.1.1. BİT’in Önemi
1.1.2. BİT’in Kullanıldığı Alanlar
1.1.3. BİT Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
1.1.4. BİT Kullanımı ve Sağlık
1.1.5. Ergonomi
1.2. BİT’in Sosyal ve Kültürel Katkıları
1.2.1. Bilgi Toplumu
1.2.2. Dijital Vatandaşlık (e-devlet, banka uygulamaları vb.)
1.3. BİT’in Temel Kavramları
1.3.1. BİT’in Ürünleri
1.3.2. BİT Çeşitleri
1.3.3. Donanım ve Yazılım Teknolojileri
1.4. BİT’ni Kullanma ve Yönetme
1.4.1. Teknoloji ile Tanışalım
1.4.2. İşletim Sistemi
1.4.3. Dosya Yönetimi
1.4.4. Faydalı Programlar
1.5. BİT’in Gizlilik ve Güvenlik Boyutları
1.5.1. Bilgi ve Veri Güvenliği
1.5.2. Virüsler ve Diğer Zararlı Yazılımlar
1.5.3. Kişisel Mahremiyet ve Taciz
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1.6. BİT’ni Kullanırken Etik ve Sosyal Değerler
1.6.1. İnternet ve BİT Kullanım Kuralları
1.6.2. Telif Hakları ve Dijital Yazarlık
1.6.3. Bilişim Suçları
2. Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma
ve Kendini İfade Etme
2.1. İnternet ve İletişim
2.1.1. İnternet’e Bağlanmak İçin Neler Gereklidir?
2.1.2. Bilgisayar Ağları
2.2. İletişim Araçları (e-posta, forum, sohbet, sesli-görüntülü
konferans vb. güncel teknolojiler)
2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar
2.3.1. İşbirlikli Yazarlık (Ör: Viki)
2.3.2. Çoklu Ortam Paylaşımları (Ör: YouTube, Flickr)
2.3.3. Web Günceleri (Ör: Bloglar)
2.3.4. Etiketleme ve Sosyal İmleme (Ör: Delicious)
2.3.5. Sosyal Medya Kullanımı (Ör: Facebook, Twitter vb.)
2.3.6. Dijital Kimlik Oluşturma (Ör: Linkedin)
2.4. Proje Oluşturma ve Yönetimi (planlama ve aşamalar vb.)
3. Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma
3.1. BİT’ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme
(web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler,
çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.)
3.2. Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları (çevrimiçi ve
çevrimdışı yazılımlar vb.)
3.3. Hesaplama, Grafik ve Veri Oluşturma Araçları (çevrimiçi
ve çevrimdışı elektronik tablolama, grafik hazırlama teknikleri, veri
işleme vb.)
3.4. Çokluortam Uygulamaları (çevrimiçi ve çevrimdışı sunu,
video, ses, animasyon ve 2D/3D çizim araçları vb.)
4. Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme
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4.1. Problem Analiz ve Çözme Yaklaşımları
4.2. Algoritma ve Strateji Geliştirme (algoritma oluşturma mantığı,
sözde kod, akış şemaları vb.)
4.3. Programlama
4.3.1. Program ve Programlama Dilleri
4.3.2. Programlama Araçları
4.3.3. Animasyon ve Makrolar
4.3.4. Sosyal Kodlama Ortamları
4.3.5. Kullanıcı Etkileşimli Program Hazırlama
4.4. Yazılım Projesi Geliştirme, Uygulama ve Yaygınlaştırma
Öğrenme-Öğretme Süreci
Bilgi ve iletişim teknolojileri okur-yazarlığı; dijital teknolojileri,
iletişim araçlarını ve sosyal ağları, bilgi toplumu içinde yaşarken bilgiye
erişmek, yönetmek, biçimlendirmek, değerlendirmek ve oluşturmak
amacıyla kullanabilmek olarak tanımlanmakla birlikte ancak konuya ilişkin
bilişsel ve teknik bilgi, beceri ve değerlerin yaparak yaşayarak öğrenilmesi
sonucu oluşur (MEB, 2012)
Bilişim teknolojilerinin doğası itibariyle daha çok yaparak yaşayarak
öğrenilen ve kullanılan bir alan olduğundan hareketle; her iki programda da
öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin sürecin içerisinde aktif olarak yer
almalarını sağlayacak yöntemlere yer verildiği görülmektedir.
Değerlendirme
2006 programında deeğrlendirme bölümü çeşitlilik içermektedir.
programda performans değerlendirmesine vurgu yapılmaktadır. Programda
performans değerlendirmesinin;









Öğrenci ürün dosyası (portfolyo)
Proje
Performans ödevi
Drama
Görüşme
Yazılı raporlar
Gösteri
Poster

gibi teknikler izlenerek yapılabileceği ifade edilmektedir (MEB,
2006). Performans değerlendirmesinin dışında değerlendirmede kullanılacak
teknikler; dereceli puanlama anahtarı (rubric), kontrol listesi kullanma,
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mülakat/görüşme, öz değerlendirme ve akran değerlendirme, proje ve proje
süreci konusunda geri bildirimlerin kullanılması olarak belirtilmiştir (MEB,
2006).
2012 programında ise yine 2006 programında yer alan tekniklere yer
verilmekle birlikte; yapılandırmacı ve öğrenci merkezli yaklaşıma uygun
olarak ürün dosyası ile değerlendirmeye vurgu yapılmaktadır. Öğrencilerin
ders kapsamında ölçme değerlendirme amacıyla geliştirecekleri ürünlerin,
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) wikipedia gibi ulusal, uluslararası sistemler
içerisinde paylaşılması hedeflenmektedir (MEB, 2012).
Sonuç ve Öneriler
2006 ve 2012 programı karşılaştırıldığında yenilenen programın
özellikle hedef ve içerik boyutunda önemli yenilikler getirdiği, içerik
konusunda çağın koşullarına uygun olarak öğretmenlere esnekli tanındığı
görülmektedir. Yine haftalık ders saatinin artırılması da programın
hedeflerine ulaşması bağlamında olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.
Alanyazında 2012 yılında yenilenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Dersi Öğretim Programının bir program değerlendirme modeli kullanılarak
değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Değerlendirme ile programın
güçlü ve zayıf yönleri, kazandırılması istenilen davranışların kazanılıp
kazanılmadığı kontrol edilir. Varsa programdaki aksaklıklar belirlenir ve
problemin çözümü güçleşmeden gerekli düzeltmeler yapılır (Yüksel ve
Sağlam, 2012). Programın bir model kulanılarak değerlendirilmesinin,
program geliştirme çalışmalarında faydalı olacağı düşünülmektedir.
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE
İLİŞKİN ALGILARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Lecturers’ Perceptions and Practices of Information Technologies: A
Qualitative Research
Gürkan Göçer & Hüseyin Karaoğlu  & Harun Şahin  *
Özet: Bu araştırmanın temel amacı, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerine ilişkin algılarının ve uygulamalarının belirlenmesidir. Araştırmada insanların deneyimlerini açığa çıkaran ve grup içerisindeki bireylerin
olgulara verdikleri anlamları paylaşmaya odaklanan nitel araştırma yöntemlerinden
biri olan fenomenoloji (olgu bilim) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemine göre, eğitim fakültelerinde görev yapan 13 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen
kişisel bilgi formları ve yarı yapılandırılmış sekiz sorudan oluşan görüşme formları ile
toplanmıştır. Katılımcıların izni ile alınan ses kayıtlarından elde edilen veriler yazılı
hale getirilmiş ve betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri, Öğretmen Yetiştirme, Fenomenoloji Yöntemi
Abstract: The main purpose of this study is to determine the perceptions and applications of the teaching staff working in educational faculties on information technologies. In this research, phenomenology has been used as a qualitative research method
that reveals people’s experiences and focuses on sharing what individuals assign a
meaning to the phenomena in a group. The study group of the research consists of teaching staff working at education faculties according to purposeful sampling. The data of the study has been collected by personal information forms developed by researchers and semi-structured interview forms consisting of eight questions. Negotiations with the teaching staffs will be recorded with voice recorder. The data obtained
from voice recordings taken by participants' permission have been written and analyzed using a descriptive analysis approach.
Key Words: Information Technologies, Teacher Training, Phenomenology

Giriş
Küreselleşen dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişme ve
gelişmeler hayatımızdaki birçok alanı etkilemiş ve etkilemeye de devam
etmektedir. Toplumların değişmesine öncülük yapan üniversitelerin, teknolojiyi öğrenme/öğretme süreçlerinde kullanmaları, teknolojinin gelişmesine
önayak olmaları, bu teknolojilerin yaygınlaşmasında önemli bir yere sahiptir
(Çağıltay ve diğerleri, 2007). Fakat geçmiş yıllarda bilişim teknolojileri yük
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seköğretimde istenilen düzeyde ve etkinlikte kullanılmamamıştır (Göktaş,
2006; Yigit ve diğerleri, 2002). Öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerini
eğitim faaliyetlerinde istenilen düzeyde kullanamamaları; kendilerinin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamaları, kurumlarda yeterli düzeyde donanım,
yazılım ve teknik desteğin bulunmaması öte yandan öğrencilerin teknolojiye
yatkınlıkları, hazırbulunuşluk düzeyleri ve beklentileri gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı söylenebilir(Sadi ve diğerleri, 2008; Çağıltay ve diğerleri,
2007; Yiğit ve diğerleri, 2002).
Çağın gerisinde kalmadan ona ayak uydurabilmek için eğitimden
beklentiler artmış ve teknolojinin eğitimin her kademesinde kullanımı kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Öğretmen yetiştirmede de bilişim teknolojilerinin
kullanımı büyük önem oluşturmaktadır. Çünkü öğretmen adayları, mesleki
yaşamlarına atıldıklarında, çağın koşullarına uyum sağlayabilen gelecek
kuşakları yetiştirmeden doğrudan sorumlu davranış mühendisleridir. Bu
nedenle öğretmen adaylarını yetiştiren ve onları mesleki yaşama hazırlayan
öğretim elemanlarının da bilişim teknolojileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve derslerde bilişim teknolojileri araçlarını etkili ve verimli bir
biçimde işe koşabilmeleri beklenmektedir.
Amaç
Bu araştırma ile eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerine ilişkin algılarının ve uygulamalarının saptanması amaçlanmaktadır.
Yöntem
Araştırmada insanların deneyimlerini açığa çıkaran ve grup içerisindeki bireylerin olgulara verdikleri anlamları paylaşmaya odaklanan nitel
araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) yöntemi kullanılmıştır. Fenomenoloji (olgubilim) deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. olgubilim, çevremizdeki olgular hakkında insanların deneyimlerini, algılarındaki
farklılıkları açığa çıkarmaya odaklanan ampirik bir çalışmadır. Herkesin
algıları, anlamaları ve deneyimleri farklı olduğu için fenomenleri tanımlama
biçimleri de farklı olabilir. Fenomenoloji, nitel araştırmanın doğasına uygun
olarak kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu daha iyi tanımaya ve anlamaya yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve deneyimler ortaya koyabilir. Bu yönüyle hem bilimsel
literatüre hem de uygulamaya önemli katkılar sunabilir (Uşun, 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada ise öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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Çalışma Grubu
Fenomoloji araştırmalarında veri kaynakları, araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır. Bu sebeple araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı
örnekleme yöntemine göre seçilen, eğitim fakültelerinde görev yapan 13
öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının
bölüm/anabilim dallarına göre dağılımı Tablo 1.’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretim elemanlarının bölüm/anabilim dallarına göre dağılımı
Bölüm/Anabilim Dalları

f

Müzik

4

Fen Bilgisi

3

Yabancı Diller

3

Eğitim Bilimleri

3

Veri Toplama Araçları
Fenomenolojik (olgubilim) araştırmalarında başlıca veri toplama
aracı görüşmedir. Olgulara ilişkin yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarabilmek için görüşmenin araştırmacılara sunduğu etkileşim, esneklik ve sondalar yoluyla irdeleme özelliklerinin kullanılması gerekmektedir (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Bu bağlamda çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından
geliştirilen oluşan kişisel bilgi formları ve sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Ayrıca öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler, ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.
Verilerin Toplanması
Kişisel bilgi formları ve yarı yapılandırılmış görüşme formlarını
kapsayan görüşme soruları katılımcılara yüzyüze ortamda doğrudan araştırmacılar tarafından sunulmuştur. Görüşmeler 7-12 dakika arasında sürmüştür.
Görüşme yapıldıktan sonra ses kayıtları bilgisayar ortamında yazıya aktarılmıştır. Bu aşamada 18 sayfa ham veri elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Görüşmelerde alınan ses kayıtlarınden elde edilen veriler yazılı hale
getirilecek ve betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analizde edilen veriler, belirlenen temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen nitel veriler sayısallaştırılmış ve veriler frekanslarla
birlikte tablolaştırılmıştır. Betimsel analizde amaç, elde edilen bulguları dü-
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zenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Bu sebeple bulguların sunumunda öğretim elemanlarının
görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır.
Bulgular
Bu bölümde bulgular, araştırma amacına yönelik öğretim elemanlarının görüşleri frekanslar biçiminde tablolaştırılmış ve araştırmaya katılan
öğretim elemanlarının görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak yansıtılmıştır.
Tablo 2. Öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerine ilişkin görüşleri
Bilişim teknolojileri

f

Teknolojik araçlar

8

Öğrenmeyi destekleme

7

Kalıcılığı sağlama

7

Kolaylık

5

Öğretim elemanları bilişim teknolojilerini, kolaylık, öğrenmeyi destekleyen ve kalıcılığı artıran teknolojik araçlar olarak tanımlamaktadır.
Ö4 "… bilişim teknolojileri, bilgiye ulaşmak ve iletişim ağları kurmak konusunda hayatı kolaylaştıran ve büyük kitleler tarafından kullanılan
teknoloji temelli pratik uygulamalardır."
Ö7 “… teknoloji deyince insan hayatını kolaylaştıran şeyler aklıma
geliyor. Bilişim teknolojileri dediğimde ise kendi işimle alakalı düşündüğüm
zaman, mesela sınıf ortamını düşünürsem eğer orada da her türlü ders anlatmamı kolaylaştıracak sunumlarla alakalı her türlü teknolojik cihaz aklıma
geliyor. Bunların yazılımları aklıma geliyor. Kendi alanımızla ilgili daha
özele girersem bir viyolonselci olarak, bilişim teknolojileri gen eğitimde
kullanabileceğim şeyler aklıma geliyor, kayıt yapabileceğim cihazlar aklıma
geliyor.”
Tablo 3. Öğretim elemanlarının eğitim ortamında bilişim teknolojileri
araçlarının yeterliliğine ilişkin görüşleri
Bilişim teknolojileri araçlarının yeterliliği

f

Yeterli değil

9

Önceye göre gelişim

9

Projeksiyon ve bilgisayar

8
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İnternet hızı ve erişimi

8

Tek tip bilişim teknolojisi

6

Öğretim elemanları eğitim ortamlarında bilişim teknolojileri araçlarının mevcut durumunun önceki yıllara göre bir gelişim göstermekle birlikte
genel olarak hala yetersiz olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte kurumlarda bilişim teknolojisinin projeksiyon, bilgisayar ve internet olarak
algılandığını, farklı anabilim dallarının ihtiyaçları gözetilerek yazılım ihtiyaçlarının karşılanmadığı ifade etmişlerdir.
Ö6 “...orta düzeyde yeterli diyebilirim. Araç gereç olarak bilgisayarlarımız var, projeksiyon cihazlarımız var, fakat bunları destekleyen programlar eksik. Ayrıca projeksiyon ve bilgisayar her bölüm için yeterli değil.”
Ö7 “… kullandığımız müzik programlarına yetmiyor. En basitinden
ramlerini artırmak için bile defalarca okulla görüşmem gerekti. Bilgisayarlar donuyor sürekli. Projeksiyon cihazı çok kötü, görüntü kalitesi sıfır. Başka
derslerimde görüntülü konser kayıtları izletmek istediğim zaman çok sıkıntı
yaşıyorum. Ayrıca dersliklerimizde sadece projeksiyon cihazları var ve en iyi
ihtimalle renk bozukluğu var ve görüntü kalitesi kötü. Sınıflarımızda hoparlörümüz yok. Bilgisayarlarımızı kendimiz götürüyoruz fakat çok verimli olamıyor sınıf. Çok iyi bilişim teknolojisi kullandığımızı düşünmüyorum.”
Tablo 4. Öğretim elemanlarının Eğitimde bilişim teknolojilerinin entegrasyonuna ilişkin bir eğitim alma durumu
Eğitim alma durumu

f

Almadım

11

Almak isterim

11

İhtiyacımız var

11

İhtiyaç analizi

9

Uygulamalı eğitim

7

Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu eğitimde bilişim teknolojileri entegrasyonuna ilişkin eğitim almadıklarını ancak ihtiyaç duyduklarını
ve almak istediklerini belirtmişlerdir. Bu eğitim için ihtiyaç analizi yapılması
gerektiğini ve eğtimin uygulamalı olarak yürütülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Ö3 “… eğitim almadım, Evet eğitim almak isterdim her öğretim
elemanın da ihtiyacı vardır. En azından temel düzeyde; derslerde bu tekno-
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lojileri etkili bir şekilde kullanabilecek eğitim alınmalıdır. İnternete erişimde
ulaşılan bilgi görüntü ya da filmleri sınıf ortamına anında aktarabilecek,
bağlantı yapabilecek, canlı olarak verilen eğitimlere katılabilecek, konferanslara bağlanabilecek vs. Eğitimleri verilebilmeli.”
Ö12 “… yok, öyle bir eğitim almadım. Kesinlikle almak isterim.
Çünkü benim de yetersiz olduğum alanlar var. Kendi bölümümle ilgili konuşursam müzik programlarında sadece kendi araştırdıklarımı biliyorum. Fakat bunların eğitiminin daha geniş kapsamlı olması gerektiğini düşünüyorum.”
Ö9 “...belki kuşak olarak 45 yaş ve altındakilerin ihtiyacı olmayabilir ama üstündekilerin kesinlikle ihtiyacı var diye düşünüyorum. Maalesef
bir projeksiyon cihazını, bir bilgisayarı bir mail göndereceği zaman bile
doğru düzgün kullanamayan meslektaşlarımız var.”
Tablo 5. Öğretim elemanlarının derslerinde bilişim teknolojilerine yer
verme durumları
Derslerde bilişim teknolojilerine yer verme durumu

f

Powerpoint

13

İnternet

13

Video

10

Mobil Uygulamalar

2

Öğretim elemanlarının derslerinde bilişim teknolojileri kullanma durumları incelendiinde powerpoint, internet ve video (youtube) kullanımı
şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır.
Ö1 “… ders anlatımı sırasında zaten kullandığımız kitapların yazılımını yansıtarak dersi yapıyoruz. Onun dışında bazı uygulamaları indirtiyorum öğrencilere (kahoot gibi), youtube’dan ilgili şarkı yada videoları izliyoruz, ppt kullanark ders anlatımı (kelime çalışması, gramer örnekleri vs) yapıyorum.”
Ö2 “… nadiren girdiğim derslerde, genellikle ders anlatımını slaytlardan yararlanarak yapıyorum ve bazen internette konuyla ilgili pekiştirici
videoları öğrencilere izletiyorum.”
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Tablo 6. Bilişim teknolojilerinin öğretim elemanlarına sağladığı faydalar/dezavantajlar
Faydalar, dezavantajları

f

İlgi çekicilik

8

Aktif katılım

7

Kalıcılık

5

Materyal hazırlama güçlüğü

8

Dezavantajların önemi yok

1

Öğretim elemanları bilişim teknolojilerinin kendilerine sağladığı
faydaları; ilgi çekicilik, aktif katılım sağlama ve kalıcılık olarak, dezavantajları ise; materyal hazırlama güçlüğü olarak ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bilişim Ö9 rumuzlu öğretim elemanı sağladığı faydaların yanında dezavantajlarının önemsiz olduğunu belirtmiştir.
Ö9 “… dezavantaj olarak belki şey olabilir, sınıf ortamında kullandığınızda sınıfın dikkatini belli noktalara toplamak anlamında bazen sürpriz
şeylerle karşılaşabiliyoruz. Mesela bağlantı sorunu oldu, şarj bitti vesaire
orada bir karambol ortamı oluyor. Bu tarz şeyler belki çok küçük dezavantajlar olarak sayılabilir. Ama avantajları dezavantajlarına göre çok çok
fazla olduğu için bence hiç önemli değil.”
Ö1 “…dersi daha ilgi çekici bir hale getirdiği için monotonluk olmuyor. Hem hoca için hem de öğrenci için dersler daha eğlenceli ve dinamik
oluyor. Öğrenci katılımı daha fazla oluyor. En büyük dezavantajı kullanılacak materyali hazırlamak fotokopi çektirmek gibi kısa bir işlem olmadığı için
çok fazla zaman alıyor.”
Tablo 7. Bilişim teknolojilerinin öğrencilere sağladığı faydalar dezavantajlar
Faydalar, dezavantajlar

f

İlgi çekicilik

10

Görsel ve işitsel uyarıcılar

8

Fırsat eşitsizliği

2

Zaman yönetimi

2
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Öğretim elemanlarına göre bilişim teknolojilerinin dersleri, görsel ve
işitsel uyarcılarla ilgi çekici hale getirdiğini belirtmişler ancak bunun yanında fırsat eşitsizliği ve zaman yönetimi gibi dezavantajlarının da olduğunu
ifade etmektedir.
Ö1 ”... öğrencilerin sıkılmalarına çok olanak tanımıyor, eğlenmelerini sağlıyor, ilgilerini daha uzun bir süre koruyabiliyorlar. Akıllı telefonu ya da eve
gidince online ödevlerini yapabileceği bilgisayar vb olmayan öğrenciler
biraz dışlanmış hissedebilir. "
Tablo 8. Öğretim elemanlarının bilişim teknolojileri kullanımıyla ilgili
yaşadıkları sorunlar
Yaşanan sorunlar

f

Yazılım ve donanım

13

İnternet erişimi

7

Öğrenciler

7

Farklı alanlar

5

Görüşme yapılan öğretim elemanlarının tamamı derslerde donanım
ve yazılımlardan kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Örneğin
Ö7 rumuzlu öğretim elemanı ihtiyaç duyulan yazılımların temin edilmediğini bu sebeple crackli yazılım kullanmak durumunda kaldıklarını belirtmiştir.
Bununla birlikte öğretim elemanları farklı alanlar için tasarlanmış laboratuvarlara ihtiyaç duyduklarını ve öğrencilerden kaynaklanan bazı sorunlar
yaşadıklarını da ifade etmektedir.
Ö2 ”... sınıfların donanımının yetersiz olduğunu düşünmüyorum, ancak fen bilgisi, İngilizce gibi derslere ait teknolojik araçlarla donatılmış
laboratuvarlara ihtiyaç var. ”
Ö11 “… asıl problemimiz donanımsal. Yazılım yine aslında problem.
Kullandığımız yazılımların da biz artık eski versiyonların cracklerini kullanıyoruz genelde. Herhangi bir ödeneğimiz yok.”
Tablo 9. Öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonuna ilişkin önerileri
Öneriler

f

Teknolopedogojik eğitim

13

Hizmetiçi eğitim

13

Donanım ve yazılım

13

Gürkan Göçer & Hüseyin Karaoğlu & Harun Şahin | 209

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretim elemanları eğitimde
teknoloji entegrayonuna ilişkin teknopedogojik yeterliklerin artırılması, bu
kapsamda hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini, ayrıca mevcut
donanım ve yazılım imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Ö3 “… alanın uzmanları ile birlikte öğretmen eğitimleri düzenlenmelidir. Sınıf ya da derslikler bilişim teknolojileri ile öğrenci başına düşecek
şekilde destek olunmalıdır. Bilişim teknolojileri dersi kapsamlı ve aynı zamanda güncel ve bütün öğretmenlere verilmelidir.”
Ö10 “… öncelikle bu teknolojilerle ilgili bir bilinçlendirme yapmak
için eğitim programı tasarlanmalı. Program yapıldıktan sonra araç gereç
temin edilmeli. Sonra da uygulamalı olarak direk eğitim ortamına entegre
edilmeli.”
Ö12 ”... teknopedagojik eğitime yönelik lisans ve lisansüstü düzeyde
dersler verilmelidir hatta ilkokuldan bu derslerin verilmesine başlanabilir. ”
Sonuç ve Önerileriler
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar
genel olarak değerlendirildiğinde; eğitimde bilişim teknoloji entregrasyonuna ilişkin yazılım, donanım imkanlarının ve öğretim elemanlarını teknopedogojik yeterliklerinin yeterli olmadığı görülmektedir. Eğitimde bilişim teknolojisi entegrasyonu kapsamında kurumların yazılım ve donanım imkanlarını geliştirilmesi, öğretim elemanları için, ihtiyaç analizi yapılarak hizmetiçi
eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarında etkili
bir planlama yapmadan, teknolojiyi kullanmak sorunları çözmekten ziyade
yeni sorunlara kapı açacaktır (Maurer ve Davidson, 1998). Kurumların, teknolojiyi öğretim ortamları ile etkin bir şekilde bütünleştirebilmeleri ve ondan
en üst düzeyde yararlanmaları ancak mevcut durumun ışığında geleceğe
yönelik hedef ve stratejiler belirlenmesi ve bunların planlı bir şekilde uygulanmasıyla sağlanabilir (Langenberg ve Spicer, 2001; Yigit ve diğerleri,
2002; Göktaş, 2006). Kurumlar teknoloji yatırımlarının planlanmasında farklı alanları da göz önüne almalıdır. Örneğin müzik eğitiminde görev yapana
öğretim elemanları ile matematik eğitiminde görev yapan öğretim elemanlarının farklı teknolojik araçlara ihtiyaç duydukları unutulmamalı ve yatırımlarda bu gibi hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır.
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Technıques
Harun Şahin* & Uğur Tozkoparan**
Özet: Öğretim programlarında yer alan herhangi bir konunun öğretim süreci rastgele,
plansız, programsız ve gelişigüzel kurgulanamaz. Bu nedenle, derse ilişkin ulaşılmak
istenilen hedef ve hedef davranışları gerçekleştirebilmede birçok strateji, yöntem ve
teknikler işe koşulmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinde konular genelde düz anlatım
yöntemiyle işlenmekte, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı, strateji, yöntem ve tekniklerden uzak bir öğrenme yaşantısı düzenlenmektedir. Bu çalışma ile Sosyal Bilgiler
Coğrafya konularının öğretiminde kullanılan öğretim ilkeleri, yöntemler ve teknikler
incelenerek uygun öğretim ilkeleri, yöntemler ile tekniklerin seçimi ve kullanımının
ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, doküman incelemesi niteliğinde olup çalışma ile ilgili doğrudan veya dolaylı ulaşılabilen yayın ve araştırmalar incelenmiştir.
Yayın ve araştırmaların içeriklerinin analizi sonucunda, Sosyal Bilgiler Coğrafya konularına özgü öğrenme-öğretme yaşantılarının düzenlenmesinde, öğretmenlerce benimsenen öğretim ilkeleri ile kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri açıklanmıştır.
Öğretim ilkeleri dikkate alınmadan rastgele gelişigüzel seçilecek öğretim yöntemleri
ve teknikleri, hem kalıcı öğrenmeyi sağlamada yararlı olmayacak hem de zaman,
emek ve ekonominin boşa harcanmasına neden olacaktır.
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Abstract: Any issues related to a course, teaching-learning process can not be done
unplanned, unscheduled, haphazardly and at random. Learning experiences in the regulation of a topic, there are many strategies, methods and techniques to be able to
achieve the defined goals and performe target behaviors. In social studies lesson, subjects are generally taught by using expression method. In the Social Studies program,
subjects are taught far away from student-centered teaching approaches, strategies,
methods. In this study, it is aimed to be chosen and used of suitable taching principlas,
methods and teachniques by examining teaching principles, methods and techniques
that are used in teaching Geography subjects in Social Studies Lesson. In the research
process, in Turkey .books and articles about social studies and geography education
are scanned and in light of achieved knowledge, located principles used in the teaching of geography subjects in social studies curriculum, methods and techniques have
been tried to be determined. Teaching methods and techniques, which are chosen
randomly by not giving importance to teaching principles, will not be beneficial in learning and it will be waste of time and labor.
Keywords: social studies, teaching, principles, methods, techniques.
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Giriş
Eski Yunan’da, arzın tasviri (geo, arz ve graphe) anlamına gelen coğrafya günümüzde; yeryüzü olayları ile insanlar arasındaki ilişkileri, bu olayların dağılışı ve bu dağılışların nedenlerini inceleyen bir bilimdir (Güngördü,
2002). Coğrafya, matematik, yer bilimi, fizik, kimya, botanik, ekonomi,
siyaset, sosyoloji gibi birçok bilimle ilişkili pek çok doğal ve toplumsal olaylara açıklık getiren bir bilimdir (Sagay, 2007).
Coğrafyanın başlıca iki inceleme alanı bulunmaktadır. Birincisi; yer
şekilleri, iklim, bitki örtüsü, toprak ve benzeri elemanlardan oluşan fiziki
çevre ile ilgilenen fiziki coğrafya, diğeri ise insanın yeryüzündeki faaliyetleri
ile ilgilenen beşeri coğrafyadır.
Coğrafya, istatistikî ve kuru bilgiler yığını değildir. Dünyaya ya da
onun bir kıtasına, bir ülkesine ait beşerî ve fiziki bilgilerinin sıralanarak öğrenilmesi veya ezberlenmesi de değildir. Coğrafya aynı zamanda bugünkü
anlamda, yeryüzü olayları arasındaki ilişkileri, bu olayların dağılışını ve bu
dağılışın nedenlerini, insan yaşamının mekânsal boyutunu inceleyen bir bilim dalıdır (Karakuş, 2006).
İnsanı tanımadan, onun üzerinde yaşam sürdüğü kara parçasına konumlanmış köy, kasaba ve kentin özelliklerini bilmeden, ülkesinin, komşuları ile dünya ülkelerinin coğrafi bakımdan gösterdiği fiziki ve beşeri potansiyeli keşfetmeden, yapı ve rölyefini araştırmadan, doğanın yer üstü ve yer altı
zenginliklerini ve bunlardan nasıl yararlanılacağını saptamadan, diğer gezegenlerin dünyamıza doğrudan ve dolaylı etkilerini bilmeden, doğal olayların
insanların, mal ve mülklerine yararlarını artırmak, zararlarını azaltmak ilkesine sahip olmadan, iktisadi, kültürel ve siyasi gelişimleri takip etmeden,
yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımların önemli ölçüde maddi ve manevi kayıplara neden olacağı apaçık ortadadır. Nitekim Coğrafya, insanların
yaşadıkları dünyanın farkına varmalarını ve ondan yararlanmalarını sağlayan
bir bilim dalı olarak; insanların dünyayı tanımalarını, yeryüzünde meydana
gelen doğal olayları anlamaları ve kontrol altına alabilmelerinde bilgi, beceri
edinmelerini sağlamaktadır. Bu bağlamda Coğrafya bilimi insan yaşamında
oldukça önemli bir yere sahiptir (Biricik, 1996-97).
İlköğretimde Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Öğretimi
Genel olarak coğrafya derslerinin üç temel amacı vardır. Bunlar öğrencilere bir takım bilgi ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin zihin kuvvetlerini işletip geliştirmek ve öğrencilerin duygu ve iradelerini geliştirerek
onları birer yurttaş olarak yetiştirmektir (Baymur, 1947).
Coğrafyadan elde edilen bilimsel verilerle öğrenciler çeşitli bölge ve
ülkelerin ekonomisi, siyasal ilişkileri, toplumsal yaşamları hakkında bilgiler
edinebilir, çeşitli sorunlara çözüm yolları üretebilirler. Coğrafyadan öğren-
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dikleri ile öğrenciler, yaşadıkları fiziksel çevre ve ekonomik etkinlikleri ile
yaşam tarzları arasında ilişki kurabilir; çevresini tanıyabilir, deniz, nehir, göl
gibi coğrafi zenginliklerin önemini kavrayarak onları koruma yollarını benimseyebilir.
İlköğretim Sosyal Bilgiler programı, öğretim amacıyla, sosyal bilimlerden seçilmiş, basitleştirilmiş ve düzenlenmiş konuları içeren, bilgiler bütünüdür (Köstüklü, 2006). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan
coğrafya konuları da daha temelden coğrafyanın hayatımızdaki yeri ve önemini kavratmak ve öğrencilerin coğrafya bilimi aracılığıyla yaşadıkları çevreye bakış açılarını genişletmek amacıyla programda yer almaktadırlar (Aksoy, 2003).
Eğitim kurumlarının, en önemli işlevlerinden biri, çocuğu iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir. Eğitim kurumları; çocuğun içinde yaşadığı toplumda, rollerinin gerektirdiği davranışları göstermesinde ve toplumun kendisine
sunduğu olanakları ve bunlardan yararlanma yollarını kazanmasında kültürel
değerlerin, tarihin ve kurumsal yapıların tanınmasını sağlayarak toplumsallaşmasında oldukça etkilidir. Eğitim kurumları, bu işlevi yerine getirerek,
hem bireyin mutlu ve üretken olmasını, hem de toplumun sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde, öğrencilere tüm bu bilgi ve becerilerin
önemli bir bölümü ilköğretim kurumlarında, ilk üç yıl Hayat Bilgisi, 4, 5, 6
ve 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi kapsamında kazandırılmaya çalışılmaktadır (Erden, 1997).
Öğrenciler, Sosyal Bilgiler programında yer alan coğrafya konuları
aracılığı ile kendi yakın ve uzak çevreleri ile yurtlarını yakından tanıma fırsatı bularak var olan ulusal varlıklarının bilincinde yetişmektedirler. Sosyal
bilgiler dersi aracılığı ile ülkedeki doğal güzellikler ve bu kaynakların değeri
öğrenciler tarafından daha iyi kavranır, böylelikle öğrencilerde çevre ve doğal kaynakların değerinin anlaşılması bilinci gelişir. Sosyal Bilgiler, öğrencilerde yurt sevgisinin gelişmesini sağlamaktadır. Sosyal bilgiler programının
kapsamında yer alan, vatandaşlık bilgisi ile de öğrenciler, sorumluluklarının
ve görevlerinin bilincinde olan yurttaşlar olarak yetişmektedirler (Özay,
2003).
1.

Coğrafya Öğretiminde; Öğretim ve İlke

Öğrenme kavramı psikologlar ve eğitimbilimciler tarafından farklı
açılardan ele alınıp açıklanmaktadır. Bu farklılıklara rağmen öğrenmenin
bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu oluştuğu ve bireyin davranışlarında
meydana gelen değişiklik olduğu görüşü kabul edilmektedir (Yazar, 2015).
Öğrenme kalıcı izli davranış değişmesi olarak tanımlanmaktadır (Fidan,
2012). Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen de-
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vamlılığı olan bir değişikliktir (Morgan, 2009). Öğrenme, büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü
olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranışta ki nispeten
kalıcı izli değişmedir (Senemoğlu, 2013). Öğrenmeyi yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişmesi olarak anlamak, yaygın bir kabul görüştür
(Ertürk, 2013). Bireyin doğduğu andan itibaren çevresi ile kurduğu etkileşim
sonucunda meydana gelen kalıcı izler bireyin yaşantılarını oluşturmakta,
öğrenme ise yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı üzere bu yaşantıların ürünü olmaktadır (Yazar, 2015).
Öğretim kavramı ile ilgili değişik tanımlar yapılmıştır. Ancak burada
önemli olan bu tanımların ne olduğu değil, öğretim ile neyin ifade edildiğinin bilinmesidir. Öğretim; öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen
davranış değişikliklerinin oluşması için okul çatısı altında ve önceden planlanmış bir şekilde yürütülen kontrollü süreçlerin tümüdür (Güngördü, 2002).
Bir başka deyişle öğretim, okullarda gerçekleştirilen öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin toplamıdır. Yani öğretim, öğretme ve öğrenmeyi birlikte kapsamaktadır. Öğretim; Öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen
davranışlarının gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Pedagojik formasyonu olan kimselerin; bireylere bilgi ve beceri kazandırma veya bilgi
beceri kazanmalarına yardım etme, onların fiziksel ve bilişsel gelişmeleri ve
içinde bulundukları yaşam koşullarına uyum sağlama sürecinde yaptıkları
etkinlikler bütünüdür. Öğretmenin herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya
sağlama etkinliğidir. Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci grubuna, belirli
bir konuda bilgi verme işidir. Belli bir bilgi bütününü ya da herhangi bir
konuyu, verme, öğretip kavratma bilgi ile donatmaktır (Güngördü, 2006).
Öğretimde ilke ise öğretim hedeflerine ulaşmada, düzenlenip yürütülmesine ışık tutabilecek, yol gösterebilecek nitelikte ve ana kural anlamında
kullanılan temel bir fikirdir (Güngördü, 2002). Öğretim ilkeleri, doğruluğu
kabul edilen öğrenme-öğretme yaşantılarının, belirlenen hedeflere başarılı
bir biçimde ulaşacak şekilde düzenlenip yürütülmesine, kılavuzluk ederek
yönlendiren ana kurallardır. Bu ilkeler, öğretmene tüm öğretim etkinliklerini
düzenlemesinde, yönetmesinde ve değerlendirmesinde bir rehber niteliğindedir (Özay, 2003). Öğretim ilkeleri, bilimsel yönden doğruluğu kabul edilen, eğitim yaklaşımlarına dayalı, öğretim etkinliklerinin amaçlara uygun
olarak düzenlenmesine ve yürütülmesine kılavuzluk eden temel düşüncelerdir. Eğitimin başarısı büyük ölçüde öğretmenlerin bu ilkeleri anlama ve uygulanmasına bağlı bulunmaktadır (Güneş, 2014).
Öğretim ilkeleri; öğrenme-öğretme sürecinde, öğrenme durumlarının
seçimi, eğitim programlarının geliştirilmesi, içeriğin düzenlenmesi, kitaplarının hazırlanması, derslerin işlenmesi ve değerlendirilmesinde yol gösterici
nitelikte kurallardır.
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Öğretmenin başarısı büyük ölçüde, öğrenme-öğretme ilkelerini anlamasına, inanıp benimsemesine ve öğretim etkinliklerini bu ilkelere uygun
olarak gerçekleştirmesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte
eğitimde bu ilkeleri birbirinden ayrı, ilişkisizmiş gibi düşünmek de doğru
değildir. Çünkü öğretim çok yönlü bir etkinlik ve tüm öğretim ilkeleri de
birbiriyle iç içedir (Özay, 2003).
Nitekim bu bağlamda ilköğretim sosyal bilgiler programında yer alan
coğrafya konularının öğretiminde kullanılan başlıca öğretim ilkeleri aşağıdaki şekilde ele alınmış ve açıklanmaya çalışılmıştır.
1.1. Öğrenene Görelik İlkesi
Öğretimin düzenlenmesi sürecinde bireysel farklılıkların, öğrencinin
fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin dikkate alınması söz konusudur. Öğrencilere öğretilecek konuları belirlerken öğrencinin zihinsel ve bedensel
gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları öğrenmesinde önemli rol oynar. Bu
nedenle öğrenene görelik ilkesi en temel ilkelerden biridir (Demirel, 2010).
Öğrenciye sunulacak bilgiler, öğretim sürecinde kullanılacak araçlar, uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencinin bilişsel, fiziksel ve sosyal
düzeyine uygun olmalıdır. Öğretmen öğrenme-öğretme yaşantısı düzenlerken; öğrencilerin öğretim kademelerine uygun olarak seviyelerini, hazırbulunuşlukları, derse yönelik ilgi ve tutumları gibi birçok özelliklerini göz
önünde bulundurmalıdır (Özay, 2003).
Genel olarak, öğrenciler bilişsel, biyolojik, fiziksel ve sosyal gelişimleri açısından bireysel farklılıklara sahiptirler. Nitekim öğrenme; her yaş ve
düzeyde gerçekleştiğinden sunulacak içerik, öğrenci için kullanılacak araç
gereç, uygulanacak yöntem ve teknikler bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal
kapasitesi ile uygunluk göstermesi gerekmektedir. Bu koşullar ise öğretme
yaşantısının, öğrencinin özelliklerine uygun düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Öğretim programlarında yer alan tüm derslerde işe koşulması ve dikkate alınması gerekli olan bu durum, ilköğretim sosyal bilgiler derslerinde de
geçerli bir kuraldır. Aksi takdirde dersin sunumu öğrencinin seviyesine uygun olmadığı için öğrenciler konuyu kavrayamayacaklar ve dersin hedeflerine de ulaşılamayacaktır (Özay, 2003).
1.2.

Yakından Uzağa İlkesi

Birey öncelikle bulunduğu yakın çevredeki olay ve olgulara karşı daha
duyarlıdır. Çünkü bu çevre içinde insanlarla etkileşim halinde olup ihtiyaçlarını bu çevreden karşılamaktadır. Bu nedenle gerek çevre olarak, gerekse
zaman olarak yakından uzağa bir öğretim sıralaması yararlı olacaktır (Taşpınar, 2012). Öğrenme olayının gerçekleşmesi, öncelikle bir iletişim ve karşılıklı etkileşim ürünüdür. Eğitimin, bireyin davranışlarında bilişsel, duyuşsal
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ve devinişsel yönden birtakım değişiklikler meydana getirebilmesi; onun
yakın çevresindeki nesne, olay ve olgularla ilgi kurularak kolay ve daha kısa
sürede sağlanabilir. Bu nedenle öğretimde, yakın çevre olayları ile etkili ve
yeterli düzeyde ilgi kurmadan, uzak çevre olaylarına geçilmemelidir. Bu
ilkenin coğrafya öğretiminde uygulanması halinde, çok yararlı sonuçlar alınacağı kuşkusuzdur(Doğanay, 1993).
Yakın çevre, çocuğun düşünce ve duygu hayatının kaynağını oluşturmaktadır. Çünkü çocuk küçük yaştan itibaren yakın çevresindeki olay ve
varlıklarla etkileşim halindedir. Bu etkileşimden dolayı, çocuk yakın çevredeki olay ve varlıkları daha yakından tanıma ilgi ve isteği duymaktadır. Nitekim çocuk, yakın çevresini daha iyi anlamaktadır. Öğretime öğrencinin
bildiklerinin kaynağı olan yakın çevreden başlanmalıdır. Yakından uzağa
ilkesine uygun bir öğretim, çocuğun evinden ve ailesinden başlayarak, durgun bir suya atılan bir taşın meydana getirdiği halkalar gibi giderek genişleyen bir biçimde mahallesine, okuluna, köyüne, ilçesine, iline, yurduna, komşu ülkelere ve dünyaya yönelmelidir (Özay, 2003).
1.3.

Bilinenden Bilinmeyene İlkesi

Öğretimde bu ilke, temel bilgiler veya temel terimler ilkesi şeklinde
de ifade edilmektedir. Öğretimde bilgiler, ön koşul öğrenmeler üzerine temellendirilir. Temel kavramları öğrenmeyen, öğrenciye daha ayrıntılı ve zor
bilgileri içeren konuları öğretmek mümkün değildir. Çünkü bilgiler öğrenilmiş olsa bile iyi temellendirilemedikleri için kolay unutulmaktadırlar. Bu
nedenle öğretmenler, öğretmek için ele aldıkları bütün konularda, öncelikle
bu konulara temel oluşturacak daha alt sınıflarda ki ön koşul niteliğindeki
temel bilgilerin, açığa çıkarılarak sonraki öğretim konularına geçmelidirler
(Doğanay, 1993).
Bilinenden bilinmeyene ilkesini dikkate alan bir öğretmen; yeni konuya başlamadan önce bir önceki derste öğrenilenleri kısaca tekrar etmeli ve
tekrar ederek kalıcılığını sağlamalıdır. Konuyu anlamayan, eksik ya da yanlış anlayan öğrencilere uygun dönüt ve düzeltmeler sunularak onların doğru
ve tam anlamalarına olanak verilmeli, bu yolla öğretimin kalıcılığı sağlanmalıdır. Bu ilkeyi uygulayan öğretmen yalnızca geçen dersi kalıcı hale getirmekle kalmayacak bunun yanında yeni konuya da öğrencinin ilgisini çekecektir (Aksoy, 2003).
Birey, yeni bir şeyi önceden öğrendikleriyle yani bildikleriyle bağlantı
kurarak daha iyi öğrenir. Bu nedenle öğrenime, önce öğrencilerin bildiklerinden başlanmalı, daha sonra bilinmeyenlere geçilmelidir. Öğretmen yeni
bir konuya başlarken, daha önce bu konuda öğrencilerinin ve bildiklerinin
ele alınması yeni konunun öğrenilmesini kolaylaştırır. Çünkü öğrencinin
bildikleri kendisi için anlamlı ve kolaydır (Atalay ve Köksal 2015).

Harun Şahin & Uğur Tozkoparan | 217

1.4.

Somuttan Soyuta İlkesi

Varlığı ve oluşumu gözlenebilen, ölçülebilen, incelenebilen, kısaca
duyularla anlaşılabilen şeylere somut, gerçekte ayrı ve başlı başına bir varlığı
olmayan ve varlığı ancak eşyada gerçekleşen şeylere de soyut denilmektedir
(Atalay ve Köksal 2015). Soyut bilgilerin öğrenilmesi ve öğretilmesi oldukça güçtür. Bu nedenle öğretimde, somut kavram ve bilgilerden başlanarak,
soyut kavram ve olaylara doğru bir yol izlenmesi gerekmektedir (Güngördü,
2002).
Öğrenme sürecinde beş temel duyu organını işe koşmak öğretimin temel koşullarından biridir. Öğrenciler, duyu organları aracılığıyla öğrenme
etkinliklerini gerçekleştirmektedirler. Konunun gözle görülmesi, elle tutulması, parçalara ayrılabilmesi öğrenilmesini kolaylaştırır ve zihinde kalıcılığını arttırır. Yapılan araştırmalar öğretimde somut eşya ve maddeden, maddesel olmayan soyuta gidilmesini bir ilke olarak açıklamaktadır (Aksoy,
2003).
İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde yer alan coğrafya konularına özgü
öğrenme-öğretme yaşantısı düzenleyen öğretmen bu ilkeyi mutlaka göz
önünde bulundurmak zorundadır. Çünkü öğretimin bu basamağında yer alan
öğrenciler soyut kavramları anlama ve özümseme yönünden tam olgunlaşmamışlardır. Örneğin, ülkemizin matematik konumu ile ilgili açıklamalarda
bulunurken hayalî olarak çizilmiş gerçekte var olmayan paralel ve meridyen
kavramlarını öğrencilerin kavramaları güçtür. Bu nedenle konuların somutlaştırılarak anlatılması oldukça önemlidir. Örneğin, öğretmen bir küreyi sınıfa getirerek bunun üzerinde gösterimler yapabilir ya da projektör ve bilgisayarın desteği ile teknolojik araçları kullanarak, üç boyutlu bir küre görünümü
yansıtabilir.
1.5.

Açıklık İlkesi

Bu ilkeye ayânilik (belli, açık, meydanda,) ilkesi de denilmektedir
(Devellioğlu, 1988). Açıklık ilkesi, öğretilen konuların açık ve net bir şekilde öğretilmesi anlamına gelir. Ders kitaplarını bilimsel kavram ve deyim
zenginliğine boğmak, öğrenmeyi büyük ölçüde güçleştirmektedir. Yazım
kurallarına uygun olarak yazılmış, konuyla ilgili bilimsel kavramların anlamları kitabın sonuna eklenmiş, kitaptaki konular gerekli şekillerle desteklenmiş ise konunun açıklığı artacağı için konuyu daha anlaşılır kılar (Güngördü,
2002).
Coğrafya öğretiminde, açıklığın sağlanması için bilgi, net ve kesin
ifadelerle yazıya dökülmeli ve yine bu şekilde öğretilmelidir. Özellikle coğrafya bilgileri, öğrencilerin hayal gücünü zorlayan bilgiler oldukları için,
coğrafya konuları öğretilirken açıklık ilkesine sıkı bir şekilde uyulmalıdır,
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bilgiler hem göze, hem kulağa ve hem de zihinsel sürece hitap edecek şekilde öğretilmelidir. Coğrafya öğretiminde soyut konular çok yer tuttuğu için
konuların öğretiminde açıklığı sağlamak amacıyla, harita, kesit, slayt gibi
araçlardan ve de teknolojik araçlardan yararlanarak ders için oluşturulmuş
yazılımlar kullanılmalıdır (Doğanay, 1993).
Soyut kavramların öğretiminde, açıklık ilkesine uygun, konuyu çok
farklı yönlerden açıklayabilmek için fazla sözcük kullanmak yararlı olabilir.
Öğretmenler derse özgü öğretim sürecini işe koşarken öğrencilerin anlayabilecekleri, onların seviyelerine uygun sözcüklerden yararlanmalıdırlar. Öğrencilerin günlük yaşamda kullandıkları aşina oldukları, bildikleri sözcüklerin seçilmesi konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca açıklık ilkesi
gereği, birden fazla duyu organlarına hitap etmekte önemlidir. Çünkü öğrencilerin konuları kavramaları ve öğrenmelerinin kalıcılığı açısından duyu
organları oldukça önemlidir.
1.6.

Aktivite İlkesi

Buna, “öğrenci eylemi” veya “iş ilkesi” de denilmektedir. Geleneksel
olarak, resmî kurumlarda öğrenme; öğretimin bir neticesi olarak görülmekte,
öğretmen de hem bilginin kaynağı hem de onu aktaracak olan kaynak olarak
algılanmaktadır. Ancak günümüzde öğrenciler açısından, öğretmenin bilginin kaynağı ve aktarıcısı rolü değişmeye başladı. Artık öğretmenlerin, öğrencilere bilgiyi aktarma rolleri, yerini bilgiye ulaşmak için yol gösterme
rolüne bıraktı. Öğretmene daha az bağımlı öğrenme yöntemi, öğretmenleri
ortadan kaldırmayacak daha ziyade onların; bilgiyi sunma rolünü azaltırken,
öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlayacak rehber olma
rollerini artıracaktır (Sünbül, 2014).
Aktivite ilkesi, öğrencilerin deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi bakımından, iki tür coğrafya ödevi
verilebilir. Öğretmen işlenecek konuya hazırlık ödevi ve işlenen konuyu
pekiştirme ödevleri verebilir. Öğrenciler bunları yaparken, öğrenme süreci
içerisinde doğrudan etkin olacakları ve uygulama yapacaklarından aktivitede
bulunmuş olurlar (Doğanay, 1993).
Aktivite ilkesi, kuşkusuz gezi-gözlem yöntemiyle yakından ilişkilidir.
Çünkü öğrencilerin gezi ve gözlem uygulaması yapmaları, aynı zamanda
doğrudan öğrenme etkinliklerine katıldığı bir iştir yani aktivitedir. Nitekim
Aktivite ilkesi coğrafyada gezi gözlemin etkinlikle kullanılmasına yol açmıştır. Bu durumda hem birden çok yöntemle hem de öğretim ilkeleriyle yürütülen etkinlikler sonucunda oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Aktivite
ilkesinde sadece öğrencilerin sorumluluk alması değil, en az öğrenci kadar
öğretmene de önemli sorumluluklar düşmektedir. Birçok etkinlikte de öğretmen, öğrenci gibi aktif haldedir. Coğrafya ders öğretmenlerinin de, bunu
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dikkate alarak öğretim erkinliklerini düzenlemeleri gerekmektedir (Özay,
2003).
1.7. Bütünlük İlkesi
Bütünlük ilkesini, konular arasında bütünlük ve konularda sergilenen
bilgilerin bütünlüğü şeklinde düşünebiliriz. Öğretimde bütünlük sebep sonuç
ilişkisi olarak da değerlendirilebilir (Güngördü, 2003). Öğretimi gerçekleştirilen konular ve bu konuların içerdikleri bilgiler arasında bir bütünlük bulunmalıdır. Fakat genel olarak bütünlüğü, fizik, kimya ve matematiğin, tarih
ve coğrafyanın birleştirilmesi olarak düşünmek oldukça yanlış bir anlayıştır.
Günümüz açısından bu görüşün hiçbir temel dayanağı bulunmamaktadır(Doğanay, 1993).
Bütünlük ilkesini, konular arası bütünlük ve konularda sergilenen bilgilerin bütünlüğü olmak üzere iki şekilde düşünebiliriz. Örneğin konular
arası bütünlük; ilköğretim Sosyal Bilgiler 7. sınıf programında yer alan coğrafya konuları arasında bir bağlantının olması ve coğrafya konuları arasında
temelde benzerlik gösteren ders konularının birbirini izleyecek şekilde peşi
sıra işlenmeleri ve aralarındaki ilişkilerin mutlaka kurulması gerekmektedir.
Konuların bilgilerinde bütünlük ilkesi ise öğretim süreçleri açısından büyük
önem taşımaktadır. Konuların işlenmesinde sergilenen bilgi ve görüşler,
birbirleri ile ilişkili, sistemleştirilmiş ve temel çıkış noktalarına öncelik verilmiş bilgiler olmalıdır. Birbirleri ile çelişen bilgiler konuların bilgilerindeki
bütünlüğü bozar ve konuların anlaşılmasını da zorlaştırır (Aksoy, 2003).
Öğretimi yapılacak olan konular ve verilecek bilgiler arasında bir bütünlük bulunmalıdır. Çünkü birbirinden kopuk, ilişkisiz konuların bir arada
verilmesi öğrencinin anlamasını güçleştirir. Konuların arasında bir bütünlükle birlikte, konularda verilen bilgilerin bütünlüğü de düşünülmelidir. Birbiriyle bağlantılı, ilişkili konuların ve bilgilerin artarda işlenmesi daha kolaydır. Derslerin bu şekilde işlenmesi konuların anlaşılmasını da kolaylaştırmaktadır. Ancak birbirini bütünlemeyen, ilgisiz konuların işlenmesi, etkinlikleri zorlu hale getirmektedir. Sosyal bilgiler derslerinde işlenen üniteler,
hem kendi içinde hem de diğer ünitelerle bağlantılı olmalı ve bir bütünlük
sergilemelidir. Ancak bu şekilde, bilgilerin düzenli ve sistemli bir şekilde
sunulması konuların hiyerarşik olarak daha kolay öğrenilmesini sağlamaktadır (Özay, 2003).
1.8. Güncellik İlkesi
Bu ilke, ders konularıyla güncel olaylar ve sorunlar arasında ilişki kurularak dersin işlenmesini öngörmektedir. Bu durumda öğrenciler yakın çevrelerinde ne olup bittiğini daha yakından görebilmekte ve olayların farkına
varabilmektedirler (Özay, 2003).
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Bu ilkeye, aktüalite yaşanırlık ilkesi de denilmektedir. Verilen öğretim, günlük basın ve yayın organlarını izleyen, bu yayınlardaki görüş ve
düşünceleri eleştirebilen,
bireyleri yetiştirecek şekilde düzenlenmelidir
(Güngördü, 2002). Ancak, bu ilkenin eğitimde kullanımının sınırlarını iyi
belirlememiz gerekmektedir. Çünkü öğrenciler güncellik açısından gazete,
dergi okurken çok aşırıya giderek sürekli magazin ya da politikayı takip
etmekte ve sürekli televizyon izleyebilmektedirler. İşte, bunlar öğretmeöğrenme yaşantısı açısından, olumsuz sonuçlara yol açmakta sonucunda da
öğrenci okuldaki derslerinden uzaklaşmakta ve istenen verim alınamamaktadır. Bu gibi nedenlerden dolayı bu ilkenin kullanım sınırının iyi belirlenmesi
gerekmektedir.
Nitekim öğretimde dengeler izleyen bir güncellik ilkesi benimsenmelidir. Böyle bir denge büyük ölçüde, ilkokul sınıflarında ve ilkokul öğretmenleri tarafından oluşturulur. Seçici olmak koşuluyla, kitap ve gazete okumanın, radyo dinlemenin, televizyon izlemenin, bilgisayar ya da çeşitli araçları kullanmanın yararlı birer etkinlik olduğunun öğrencilere benimsetilmesi,
bu ilkenin kullanım amacına hizmet edeceği bilinmelidir(Doğanay 1993;
Aksoy 2003).
2. İlköğretim Coğrafya Öğretiminde Kullanılan Başlıca Yöntemler ve
Teknikler
2.1. Coğrafya Öğretimi ve Yöntem
Yöntem; Latince de, methodos ve metaodos sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir; izlenmesi gereken yol, yordam, tarz ve usûl anlamındadır. Yöntem, bilimsel araştırmalara uygun düşen çeşitli yolları inceler, günümüzde daha çok eğitim bilimlerinin bir dalı olarak kullanılmaktadır.
Çeşitli okullarda okuyan öğrencilerin yaşları, çalışma ve öğrenme kabiliyetleri farklı olduğundan, herhangi bir dersin yöntemi okulun derecesi ve türüne
göre değişmektedir. Bilgi seviyesi çok derin ve geniş olan öğretmenler, iyi
bir yöntem bilgisine sahip olmadıkça, öğrencilerini kendi bilgilerinden istenilen düzeyde yararlandıramazlar (Güngördü, 2002).
Yöntem kavramı, bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak ya da
bir konuyu öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve
izlenen düzenli yoldur. Yöntem, öğretim amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla tekniğin, içeriğin araç ve gereçlerin birbirlerini tamamlayacak şekilde
kullanılmasını sağlayan bir öğretme yoludur. Öğrenme-öğretme sürecinin
etkili olmasını sağlamak amacıyla birçok öğretim yöntem ve tekniği geliştirilmiştir. Bu yöntem ve tekniklerin, her birinin kullanılması için gerekli koşullar, birbirinden farklıdır. Başarılı öğretim için, öğretmenlerin bu yöntem
ve teknikler arasından kendilerine, öğrencilerine, konu alanına, kazandırmak
istedikleri hedef ve davranışlara en uygun olanını seçmeleri önem kazanmaktadır (Erdem, 2007).
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Eğitim bilimleri, konuların etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak
yöntemleri ve bu yöntemlerin nasıl kullanılacağını araştıran geliştiren bir
bilim dalıdır. Bu bilim dalı günümüz koşullarında, öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaşantılarının ön plana çıkmasında öğrenme yaşantılarının düzenlenmesinde, çağdaş yöntemlerin işe koşulmasını zorunlu kılmada çok
büyük bir önem kazanmıştır.
Başarılı ve beceri sahibi bir öğretmenin, sınıfında işe koşabileceği çok
sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri, diğerinden üstün olmadığı gibi her durumda uygulanabilecek bir yöntemin de olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü belirli bir öğretim konusu için uygun olan bir yöntem başka
bir konu için uygun olmayabilir. Öğretmenin, öğretim sürecinde: Öğretmenin yöntemi uygulama bilgisi, öğretim sonucunda, öğrencide geliştirilmek
istenen nitelikler, hedef/hedef davranışların özellikleri, zaman ve fiziksel
olanaklar, ekonomik maliyet, öğrenci grubunun nitelik ve niceliği, konunun
özelliği, bilgiye ulaşmada İzlenecek öğretim stratejileri, vb. gibi yöntem
seçimini etkileyen unsurları dikkate alması gerekmektedir (Güngördü, 2002).
2.1.1.

Anlatım (Takrir) Yöntemi

Bu yöntem öğretmenin bilgilerini, pasif bir şekilde dinleyen öğrencilere, otoriter bir biçimde, aktardığı geleneksel bir yöntemdir. Öğretmen merkezli olan bu yöntem, en eski öğretim yöntemidir. Bu yöntem çok sık, kötü
ve yanlış kullanılması, gibi nedenlerden dolayı en etkisiz yöntem olarak
değerlendirilmektedir (Güngördü, 2002). Kaçınılması en çok önerilen ancak
bir türlü kullanmaktan kaçınamadığımız anlatım yöntemi; öğretimin birçok
aşamasında kullanılır. Yeni bir konunun ortaya atılması, öğrencilerin hedeften haberdar edilmesi, yeni bir ünitenin başlangıcında, özetlemelerde, öğrencilerin zorlandığı bir noktaların açıklanmasında bir problemin çözümünde
kullanılır (Ocak, 2008).
Anlatım yönteminde, öğretmenler önceden hazırlamış oldukları ders
notlarını okuyarak, öğrencilerine yazdırmaktadırlar. Yazdırılan bu metinler,
bazen çok eski, hatta öğretmenin öğrencilik yıllarında tuttuğu notlar bile
olabilmektedir (Şahin, 2001). Bu yöntemin bu şekilde kullanılması aslında
öğretimde çok önemli bir yeri olan anlatım yöntemine verilmesi gereken
önemi ve etkililiğini azaltmaktadır. Nitekim dersin başından sonuna kadar
sadece bu yöntemle ders işlenmesi de doğal olarak öğrencileri sıkmaktadır.
Bütün bilimlerin öğretiminde, olduğu gibi coğrafya öğretiminde de
anlatım yönteminin önemli bir yeri vardır. Coğrafya bilimi, diğer bilimlere
göre iki açıdan farklı özellik taşımaktadır. Bu farklı yönlerden biri, coğrafi
anlatım dilinin kullanılması, ikincisi ise fazla sayıda araç gereçten yararlanarak öğretim yapılmasıdır. Anlatım yöntemi, coğrafya öğretiminde kullanılan
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önemli yöntemlerden biri olmakla birlikte, ancak bazı noktalar göz önüne
alındığında etkili olmaktadır. Anlatım yönteminde, keskin, net ve kısa cümleler kurarak, işlenen konuda geçen bilimsel kavramlar, yazı tahtasına yazılmalıdır. İşlenen konularda geçen kavramların, öğrenciler açısından büyük
çoğunluğu soyut kavramlardır. Bu nedenle özellikle kesit, grafik ve profil
gibi yardımcı şekiller kullanılarak, kavramların somutlaştırılması zorunludur
(Doğanay, 1993).
Anlatım yöntemi; genellikle öğretmenin, geleneksel, kolay ve ekonomik yöntemlerle ders işlemeyi sürdürme çabası, kalabalık sınıflarda konunun
zamanında aktarılmak istenmesi, ders süresince yapılacak etkinliklerin azlığı
gibi nedenlerden dolayı çok sık kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin; coğrafya öğretimin de soyut kavramların çokluğu, bu kavramların sadece sözel
uyarıcıları barındıran anlatma yöntemi ile verilmemesi, öğrencilerin çabuk
sıkılması, dikkatlerinin erken dağılması, öğretmenin, öğrencinin iyi öğrenip
öğrenemediklerini kontrol güçlüğü ve öğrenciyi yakından tanımasına fırsat
vermemesi gibi sınırlılıklara da sahiptir. Bu yöntemin yararlı olabilmesi için,
sınıf mevcudunun az olması ve öğretmenin bir ders süresi boyunca, neyi
nasıl anlatacağını iyi planlaması gerekmektedir (Aycan, 2008).
Anlatım yöntemi, sınırlılıkları olmasına karşın, öğretmenler tarafından
çok iyi bilinen bir yöntem olması, ekonomik ve kalabalık sınıflara uygulama
kolaylığı olması açılarından çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Öğretmen merkezli bir yöntem olsa da öğrenci merkezli işlenen bir derste bile
derse yön vermek, dersi geliştirmek ve dersi sonlandırmak için öğretmen bu
yöntemden mutlaka azda olsa yararlanılmaktadır.
2.1.1.1. Soru-Cevap Tekniği
Öğretmenin oluşturduğu soruları, öğrencilerin sözel olarak yanıtlamalarına dayanan bir öğretim tekniğidir. Bu tekniği kullanan iyi bir öğretmen,
neyi ne zaman soracağını bilmeli, ayrıca öğrencileri de belli bir çerçeve içinde tutmalıdır. İyi bir soru sorma tekniği, öğrencilerin düşünmelerine, değerlendirmelerine ve yaratıcılıklarına olanak sağlamalıdır (Güngördü, 2002).
Soru cevap yönteminde öğrencilerin derse katılımını sağlamak için,
öğretmenin hoşgörülü olması, doğru cevapları pekiştirip yanlış cevapları
kızmadan düzeltmesi gerekir. Öğretmenin yanlış cevaplarda öğrencileri
azarlaması, onlara küçük düşürücü sözler söylemesi, giderek öğrencilerin
kaygılanmalarına neden olur ve derse katılımı azaltır. (Çelikkaya, 2002).
Bu teknik, derslerin işlenişi sırasında ara ara kullanılması koşulu ile
bazı kritik konuların anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılabilir. Ancak bu tekniğin yararlı olabilmesi için, işlenen konuyu sonuçlandırırken, ders süresinin ortalama beş dakikasını, soru-cevap tekniğinin
uygulamasına ayırarak, işlenen konunun en önemli temel çıkış noktalarının,
anlaşılıp anlaşılmadığı saptanabilir. Bu teknikten gerekli verimin alınabilme-
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si için, sosyal bilgiler öğretmenlerinin soruları önceden günlük plan içinde
belirlemesi gerekmektedir (Doğanay, 1993).
Soru-cevap tekniği, anlatma yönteminin sıkıcılığını gidermek ve öğretimi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek isteğine bağlı olarak geliştirilmiştir(Debre, 2008).
Teknik; analitik düşünceleri uyarma, öğrencileri güdüleme, kavramları
açıklama, düşünmeye özel bir yön verme, yeni değer ve tutumları cesaretlendirme gibi oldukça önemli yararları sağlamakla birlikte; soru cevap yöntemi bilgi vermek açısından anlatım yöntemine göre daha yavaştır, çok sık
yanlış cevaplar verilirse, zaman kaybına neden olabilir, sorulara tam ve doğru cevap vermeme, öğrencinin kendine güvenini azaltma gibi sınırlılıklara
sahiptir (Güngördü, 2002).
Bu teknik öğretme sürecinde, öğrencileri düşünmeye ve konuşmaya
yöneltmek amacıyla ve anlatım yönteminin sıkıcılığını ortadan kaldırmak
için kullanılabilmektedir. Öğretmen öğrenme yaşantısı sürecinde tekniği
kullandığında, öğrencilerin eski bilgilerini düşünüp cevaba göre örgütlemelerini sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin düşünme becerileri gelişmekte ve
aktif olarak derse katılıp sorulara cevaplar üreterek için kalıcı öğrenmeleri
sağlanmaktadır.
2.1.1.2. Beyin Fırtınası Tekniği
Beyin fırtınası tekniğinin kullanılabilmesi için hedef davranışların en
az uygulama düzeyinde olması, sorunun birden fazla çözüm yolunun bulunması ve öğrencilerin çözüm için önkoşul olan davranışları kazanması gereklidir. Beyin fırtınası tekniğiyle ders işlenirken önce bir ya da iki sekreter ve
tartışmayı yönetecek bir başkan seçilmelidir. Bu işler yapıldıktan sonra sorun sınıfa sunulmalı ve belli bir süre içinde herkesten çözüm önerileri istenmelidir (Sönmez, 2010).
Beyin fırtınası, “Buluş fırtınası” da denilen, yaratıcı sorun çözme gücünü heyecanlı bir ortamda geliştirmeyi amaçlayan; öğrencilerin, hayal kurarak ve bir sorun ya da konu üzerinde görüş ve düşüncelerini fırtına hızıyla
açıklayıp tartışarak ortaya koymalarına ve bu yolla öğrenmelerine olanak
sağlayan bir grup tartışma tekniğidir. Sosyal bilgiler dersinde, özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar heyecanlı, hareketli etkinliklere olanak sağlayan böyle bir grup çalışmasına büyük ilgi duymaktadırlar. Ortaya konan her
görüş, grup üyelerinin yeni bir takım buluş ve düşüncelerini açıklamalarına
fırsat verir. Ancak görüşlerin dile getirilmesi ve tartışılması sırasında, eleştiriye dönük bir yaklaşım uygulanmaz. Önemli olan konuyla ilgili görüş ve
düşüncelerin olabildiğince hızla belirtilmesi, bir yandan bunların yazıya
dökülmesi ve sonunda bir değerlendirmeye gidilmesidir. Açıklamalarda faz-
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la ayrıntıya yer verilmez. Sorun ya da konu, değişik çözüm yollarının önerilmesine olanak verecek yapı da olmalıdır (Can, Yaşar ve Sözer 1998).
Bu teknik duyguların ifadesini kolaylaştırması yaratıcılığı geliştirmesi,
öğrenciyi aktif hale getirmesi bakımından Sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde etkili olarak kullanılabilmektedir (Çelikkaya, 2002).
2.1.1.3. Tartışma Tekniği
Tartışma, iki ya da daha çok kişinin belirli bir konuya, soruna ilişkin
düşünce alışverişinde bulunmasıdır. Soru-cevap tekniği nasıl düz anlatımı
zenginleştiriyorsa tartışma tekniği de soru cevap tekniğini zenginleştirmektedir (Çilenti, 1985).
Herhangi bir Sosyal Bilgiler konusunu sınıfımızda işlerken sık sık bizi
iki, üç, dört hatta daha fazla gruba ayıran fikir ayrılıkları ortaya çıkar. Bir
konu hakkında benzer görüşe sahip olmayan bu gruplar kendilerinin haklı
olduklarını göstermek isteyeceklerdir. Herhangi bir problem hakkında her
öğrenci kendi düşüncelerini ortaya koyacak ve onu savunacaktır. Karşılıklı
bilgi alışverişini doğuracak bu etkinliklere sınıflarda her zaman yer vermek
mümkündür (Karagözoğlu, 1966).
Düz anlatımda yalnızca öğretmen öğrenciye soru sorabilirken, soru
cevap yönteminde öğrenci de öğretmene soru sorabilmektedir. Tartışma
tekniğinde ise öğrenci hem diğer öğrencilere hem de öğretmene soru sorabilmektedir (Çelikkaya, 2002). Bu teknik, öğrencilerin problem çözme, yeni
kavramları kullanma, eski bilgileri yeni durumlara uygulama, eleştirici düşünme becerilerinin geliştirilmesinde kullanılabilmektedir (Erden, 1997).
Tartışma konusu belirlenirken öğrencilerin ön bilgileri, ilgi ve tutumları dikkate alınmalı, öğrencileri araştırmaya yönlendirmesi açısından tartışma konusu düz cümle olarak değil soru cümlesi olarak ifade edilmelidir.
Tartışma tekniğinde konunun dağılmasının önüne geçilebilmesi için öğretmenin tartışma sorularını önceden belirlemesi gerekmektedir. Tartışma ortamında sağlıklı iletişim kurulmasında öğrencilerin birbirlerini görmeleri
önemli rol oynar. Bu nedenle öğrencilerin daire ya da “U” biçiminde oturmalarının sağlanması gerekir. Tartışma sonunda, tartışma konusu öğretmen
ya da öğrenciler tarafından değerlendirilmeli ve özetlenmelidir. (Erden 1997;
Çelikkaya 2002).
2.1.2.

Problem Çözme Yöntemi

Bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan bu yöntem, rasyonalizmden hareket edilerek üretilen bir yöntemdir. Savunucuları Aristo ve Descartes olan problem çözme de, aklın tüm fonksiyonlarının bir organizma gibi
faaliyette olması gerekir. Coğrafya bilimini bilmeyenlere öğretmek başlı
başına bir sorundur. Bu yüzden coğrafya öğretiminde, problem çözme yönteminin çok önemli bir yeri vardır. Problem çözme yönteminin uygulama-
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sında, tümdengelim, tümevarım, analiz, sentez ve akıl yürütme gibi bilgiye
ulaşma yollarının birlikte uygulanması gerekir (Güngördü, 2002).
Problem çözme, insanın yaşam biçimidir. Çünkü insan dünya üzerinde
yaşamaya başladığından beri çevresinde karşılaştığı problemleri çözmeye
çalışmaktadır. Bu nedenle, öğrenme-öğretme sürecinde problem çözme yönteminin kullanılması, öğrenmeyi yaşamla iç içe tutmak anlamını da taşımaktadır (Gümüş 1993). Eğitimin görevlerinden biri de öğrencilere hayat boyu
karşılaştıkları problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bu bakımdan
okul süreç içerisinde öğrencilere problem çözme becerisi kazandıracak etkinlikler yaptırmalı, amaç mevcut problemi çözmek yerine öğrencinin hayat
boyu karşılaşabileceği problemlere uygun durumlar oluşturmak ve ortak bir
çözüm stratejisi oluşturmaktır (Ocak, 2008).
Problem çözme yönteminde; öğrenciler derse aktif olarak katılarak
birbirlerinin fikirlerinden yararlanmakta, bilgiyi algılamaları ve akılda tutmaları daha kolay olmaktadır. Problem çözme yöntemini uygulayacak öğretmen, sınıfı iyi yönetebilmelidir. Yöntemin fazla zaman alması ve elde
edilen sonuçların değerlendirilme güçlüğü nedenleriyle her zaman her konuya ve her sınıfa uygun olmayabilir de (Güngördü, 2002).
Problem çözme yöntemi: öğretim stratejilerinden araştırma inceleme
stratejisi temeline dayalı ve uygulama düzeyinde bir yöntemdir. Nitekim
öğrencilerin düzeyine uygun problemlerle karşı karşıya gelmeleri sağlanarak
problemlerin üstesinden gelebilmeleri sağlanmalıdır. Bu durumda öğrencilerde araştırma ve inceleme kabiliyeti geliştirilerek, onların başarı hazzını
tatmaları da sağlanmış olacaktır.
2.1.3. Örnek Olay Yöntemi
Örnek olay yöntemi, öğrencilerin sorunlu bir olay hakkında gerçek ve
geçerli bilgileri, bizzat kendilerinin anlatmaları, olay hakkında gerekli verileri toplamaları, bunları öğrenip analiz etmeleri ve değerlendirmeleri yoluyla
elde etmelerini sağlayan bir yöntemdir (Debre 2008). Öğretmen veya öğrenciler tarafından sınıfa getirilen iyi bir örnek olay, öğrencinin gerçek yaşamında karşılaşabildiği; ancak tam olarak belirlenmemiş olguların sınıfça
tartışılarak sonuca bağlanmasını sağlar. Örnek olay gerçek veya hayalî olabilir (Tok, 2010).
Örnek olay yönteminin, coğrafya konularının öğretiminde çok önemli
bir yeri vardır. Bu yöntem coğrafyanın güncellik ilkesinden gelmektedir.
Coğrafya’da güncellik ilkesi ve örnek olay yöntemi, beşeri ve ekonomik
coğrafya ile ülkeler coğrafyası konularında yaygın bir şekilde görülmektedir.
Örneğin; ülkeler arası savaş durumları, festivaller, fuarlar vb. gibi olay ve
olgular örnek olay yönteminin uygulanmasına oldukça elverişlidir. Bazı
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doğa olayları görüldüğünde, öğrencilerin olaya dikkati çekilerek, olay üzerinde düşünmeleri ve olayın sebeplerini ortaya koymaya çalışmaları sağlanabilir (Güngördü, 2002).
Günlük yaşantımızda, her an beklenmedik şekilde meydana gelebilecek, karşılaşabileceğimiz doğa olayları, özellikle fiziki coğrafya konularının
açıklanmasına çok büyük fırsat verir. Örneğin sis, yağmur, kar, don olayı,
şimşek, heyelan, deprem, güneş ve ay tutulması, sel, yangın vb. örnek olay
çalışmalarına göre, güncellik ilkesinin açıklanışına fırsat veren doğa olaylarının bazılarındandır. Yine güncellik ilkesi ve örnek olay yöntemi beşeri ve
ekonomik coğrafya ile ülkeler coğrafyası konularında da görülebilmektedir.
Savaşlar, festivaller, göçler, ihracat-ithalat, ulaşım vb. olaylarda örnek olay
yönteminin uygulanması için birer sebep olabilir (Özay, 2003).
Bu yöntem, sosyal bilimlerde oldukça etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Öğrenciler açısından herhangi bir sorun farklı açılardan ele alınarak öğrenilebilmektedirler, şöyle ki bir örnek olay ele alınarak olayın nerede
ve nasıl gerçekleştiği, nedenleri ve sonuçları tartışılarak olayla ilgili alternatif çözüm yolları oluşturularak çözümüne de katkı getirilebilmektedir.
2.1.4. Gösteri Yöntemi
Gösteri yöntemi, öğretmenin ya da bir başka kaynak kişinin dersin hedef-davranışlarına uygun olarak, öğrencilerin karşısında bir değişkenin nasıl
yapılacağını göstermek için yaptığı etkinliklerdir. Özellikle öğrencilere yeni
bilgi ve becerileri kazandırırken kullanılabilecek en etkili yöntemlerden birisidir. Bu yöntemin kullanılabilmesi için hedef-davranışlar en az uygulama ve
üzerinde olmalıdır (Sünbül, 2014).
Görsel ve işitsel öğretimin birlikte uygulandığı yönteme gösteri yöntemi denir. Bu yöntem, çeşitli olgu ve olayları göstererek anlatma ve açıklama esasına dayanır. Coğrafya öğretiminde, bu yöntemin çok önemli bir yeri
vardır. Coğrafya derslerini ezber olmaktan kurtarmanın hemen hemen tek
yolu, gösteri yöntemidir. Bu da coğrafi konular işlenirken bol araç gereç
kullanılmasına, şekli çizerek harita üzerinden, kartpostallardan, slaytlardan,
taş, toprak, maden, ürün ve bitki örneklerinden, mutlaka görsel örnekler sergilenerek ders işlenmesine bağlıdır. Sosyal Bilgiler öğretmenleri, ders konularını işlerken, konunun gerektirdiği görsel yardımcı gereçlerden yararlanarak öğrenme-öğretme yaşantısı düzenlemelidir (Doğanay, 1993).
Gösteri yöntemi, konularda yer verilen şekiller ve tablolar yardımı ile
uygulanmalıdır. Bu amaçla öğretmen günlük ders konularını işlerken, o konunun gerektirdiği görsel yardımcı gereçlerden mutlaka yararlanarak o dersi
işlemelidir. Örneğin; ülkeler coğrafyası, kesinlikle harita kullanmadan anlatılamaz. Harita kullanılmayan derste, ezberden öteye gidilemez. Öğrenci Dünya üzerindeki bir ülkenin nerde olduğunu önce haritadan öğrenecektir. Öğrenci daha sonra bu ülke ile ilgili bilgileri içselleştirebilecektir (Özay, 2003).

Harun Şahin & Uğur Tozkoparan | 227

Gösteri yöntemini, coğrafya öğretiminde önemli kılan unsurlardan biri
de coğrafyanın çevre ile ilgili bir bilim dalı olmasıdır. Çevremizin doğal bir
laboratuvar olduğu bir gerçektir. Yeryüzü şekilleri, iklim, bitki, su ile ilgili
her türlü fiziki olaylar yöntemin uygulanması için önemli bir fırsat sunmaktadır. Coğrafya konularının öğretiminde tabii, beşeri çevre yeterince malzeme sağlamaktadır.
Gösteri yöntemi, görerek işiterek öğrenmeyi sağlayarak, zamandan tasarruf sağlar ve öğrencilerde becerilerin gelişmesini hızlandırır. Ancak öğretmenin bu yöntemi planlaması ve hazırlık safhası ve sınıflarda uygulanması çok zaman alabilmekte ve yöntemin bilişsel ya da yüksek düzeyli duygusal öğrenmede kullanımı da güçtür (Aycan, 2008).
2.1.5. Deney Yöntemi
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlığı meydana getiren ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla kullanılan yöntemdir. Deney yöntemi, belli bir doğa olayını, etmenleri denetim altında tutarak sınıf
veya deney odasında (laboratuvar) öğrencilere göstermek için yapılan deneme veya sınama işi olarak tanımlanabilir. Bilimlerde gerçekleri bulmak için
kullanılan deney yöntemi, öğretimde bilinen gerçekleri öğrencilere etkili bir
biçimde öğretmek için kullanılmaktadır (Özay, 2003).
Öğretmen deneyin hedeflerini dersin hedefleri çerçevesinde belirledikten sonra gerekli araç gereçleri önceden hazırlar. Bir ya da birkaç kez ön
deneme yaptıktan sonra sınıfta gerekli güvenlik önlemlerini de aldıktan sonra deney uygulamasını gerçekleştirir. Deneyi öğretmen yaptıktan sonra mutlaka öğrenciler yapmalı ve bilimsel süreç ile ulaşılacak sonuçlar tartışılarak
bulunmalıdır (Atalay ve Köksal 2015).
Yöntem, coğrafyada pek uygulanamazmış gibi düşünülse de kesinlikle
doğru değildir. Çünkü bu görüş, deneyin ancak laboratuvarda yapılabileceği
ve coğrafya biliminin öğretiminde, bu tür bir deney odasının bulunmayışı
gibi yanlış bir kanının ürünüdür. Oysa coğrafyanın deney odası, yeryüzünün
bütünüdür. Gerçekten de bütün coğrafi olayları, yeryüzünde ya oluş halinde,
ya da gerçekleşmiş olayların sonuçları halinde görmek veya gözlemek mümkündür. Kar, dolu, çiğ, yağmur gibi yağış türlerini görüp gözlemlemek
mümkündür. Bilindiği gibi deneysel yöntemin başlıca, bilimsel bir gerçeği
gözlemek veya göstermek, bir varsayımı ispatlamak, bilimsel bir yasayı doğrulamak için, olayı tekrar oluşturmak gibi amaçları vardır Nitekim deneysel
yöntemle varılmak istenen bu üç grup amaçtan, sadece üçüncü grup amaçları
coğrafyada denemek mümkün değildir. Ancak; bilimsel bir gerçeği gözleme
veya gösterme ya da bir varsayımı ispatlamaya yönelik amaçlar, özellikle
akademik nitelikteki coğrafi araştırmaların temel amaçlarıdır. Bu da bize,
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coğrafya öğretim yöntemleri içinde deney yönteminin kullanılabileceğini
göstermektedir. Doğada meydana gelen bazı coğrafi olayları yeniden oluşturma şansına sahip değiliz. Ancak deprem, rüzgâr, sel ve yağış gibi olaylar
her an gerçekleşebilir. İyi bir gözlemci olan coğrafyacı, bu olayların sonuçlarını gözler ve değerlendirir. Çok önceden gerçekleşmiş coğrafi olaylar ise
bıraktıkları somut sonuçlardan veya soyut sonuçlarından günümüze ulaşırlar.
İnsanoğlu da bu sonuçlara göre değerlendirmelerini yapabilir (Doğanay,
1993).
2.1.6. Gezi Gözlem Yöntemi
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak amaçlı, planlı bir
biçimde okul dışı bir ortama gidilerek gözlemlerde bulunulması gezi gözlem
yöntemi olarak tanımlanabilir (Taşpınar 2014). Gözlem, belli eğitsel amaçları gerçekleştirmek amacıyla, bir olayı, nesneyi önceden hazırlanmış olan bir
plan çerçevesinde incelemektir. Olayları ve nesneleri gözlemek amacıyla bu
mekânlara gitmek ve buraları görmek için yapılan işe ise gezi denir. Gezi ve
gözlemin bir bütün olduğunu, bilimsel anlamda yapılacak çalışmalarda bunların birlikte yürütülmesi gerektiği düşüncesini savunan eğitimciler, böylece
gözlemi ve geziyi, bilimsel bir metodolojik yaklaşım olarak kullanmaya
başlamışlardır. Bugün eğitim ve öğretim de en çok kullanılan, öğretim yöntemlerinin başında gezi gözlem yöntemi gelmektedir. Bu yöntem, diğer derslerde de çok kullanılmasıyla birlikte, en çok ve sıklıkla da Coğrafya bilimi
konularının öğretiminde genel olarak geziler; yeryüzü şekillerini, bitki örtüsünü çevre sorunlarını ve doğal güzellikleri yerinde incelemek amacıyla ders
konularıyla bağlantılı yerlere veya ders konularıyla ilgili olan kurumları
yerinde görmek amacıyla; meteoroloji istasyonlarına, müzelere, hayvanat
bahçelerine veya fabrikalara gitmek şeklinde kullanılmaktadır (Özay, 2003).
Gezi-gözlem yöntemi, dış dünyadaki olay ve varlıklara dikkatin yönelmesidir. Çoğu kez öğrencileri dağ, orman, sulak alan, mağara, fabrika,
müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, tarihi eserler vb. gibi yerlere götürülerek, öğrencilere doğrudan gözlem yaptırılarak, bilgi toplanması ya da
sınıfa getirilecek bir maden parçası, bir model, bir tablo, film vb. incelenmesi, bu yöntem içerisinde değerlendirilebilir. Gezileri amaç, zaman ve yapılış
şekilleri bakımından birkaç türe ayırmak mümkündür. Amaçlarına göre geziler; bilimsel amaçlı geziler ve turistik amaçlı geziler olmak üzere ikiye ayrılır. Zaman sürecine göre geziler; kısa ve uzun süreli gezilerden oluşur. Yapılış biçimine göre geziler; bireysel bilimsel geziler, bireysel turistik geziler,
grup halinde bilimsel geziler ve grup halinde turistik geziler olmak üzere
dörde ayrılır (Meydan, 2009).
Bilindiği gibi öğrenmede, beş duyu organının etkisi bulunmaktadır.
Ancak tüm duyu organlarının, öğrenmeyi etkileme düzeyleri aynı değildir.
Yapılan araştırmalara göre; insanlar gördüklerinin % 83’ünü, duyduklarının
% 11’ini, kokladıklarının % 3,5’unu, dokunduklarının % 1,5’unu ve tattıkla-
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rının ise % 1’ini öğrenmektedirler. Araştırma sonuçlarından da anlaşılabileceği gibi görme duyusunun diğer duyu organlarına göre öğrenme üzerinde
çok büyük bir etkisi vardır. Bu açıdan bakıldığında, gezi-gözlem yöntemi
bizzat görerek dokunarak öğrenmeyi sağladığı için oldukça etkili bir yöntemdir (Erdem, 2007).
Gezi gözlem yöntemi, öğrencilerin; incelenecek konuyla ilgili materyali doğrudan görerek fiziksel olarak etkileşimde bulunmalarından dolayı
birçok duyu organını harekete geçirdiği ve öğrencinin aktif olarak derse katılmalarını sağladığı için kalıcı öğrenmelerde oldukça etkilidir. Gezi gözlem
yöntemi öğrenci merkezli bir yöntemdir, öğretimin kapalı kapılar ardında
sıradan bir şekilde yürütülmesinin olumsuz sonuçlarından öğrenciyi kurtararak ilk elden somut öğrenmeler gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır.
Gezi gözlem yöntemi, öğrencilerin eşya, olay ve varlıklardan doğrudan bilgi edinmelerini ve onların bilimsel bir araştırmayla ilgili temel becerilerini kazanmalarını, sağlayan etkili bir öğretim yöntemidir. Bu yüzden,
okullarımızda bu yönteme mümkün olduğu kadar yer verilmesinde yarar
görülmektedir. Ancak; buna karşılık hemen her derste gözlem yapılmasını
sağlayacak pek çok fırsatlar olduğu halde bu yöntem ihmal edilmektedir.
Hâlbuki gözlem, çocukta var olan inceleme ve araştırma yöneliminin, öğretimde bilimsel bir biçim almasıdır. Bu nedenle, öğretmen gözlem yapılmasını gerektiren konuları, kitaplardan okutarak ya da konuşarak değil, mutlaka
gezi gözlem yöntemine yer vererek öğrenme-öğrenme yaşantısı düzenlemelidir (Doğanay, 1993).
Coğrafya öğretimin de diğer yöntemlerinde önemli olmasının yanında,
özellikle gezi-gözlem yönteminin dersteki konuların sınıf dışında incelenmesine olanak tanıdığı daha da önemli bir yeri bulunmaktadır. İlköğretim’ de,
öğrenim gören çocuklarımızın gelişimleri açısından bulundukları aşama da,
bu yöntemin ilköğretimde kullanılmasını daha önemli kılmaktadır. İlköğretimde öğrenim gören öğrencilerin coğrafya biliminin kavramlarını anlama ve
anlamlandırmaları, daha üst kademelerde öğrenim gören öğrencilere nazaran
daha zordur. Gezi-gözlem yöntemi, yerinde görerek inceleme fırsatı sağladığı için öğrencilerin konuyu daha iyi öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu yöntem sayesinde, öğrenciler yakın çevrelerini ve ülkelerini daha yakından tanıma fırsatı bularak çevrelerine duyarlı hale gelmektedirler.
Sonuç Tartışma ve Öneriler
Bu çalışma ile doküman incelemesi yöntemi temelinde, Türkiye’de
sosyal bilgiler ve coğrafya öğretimine yönelik alanyazın taranmış, ilgili yayın ve araştırmalar bağlamında içerik analizi yapılarak programda yer alan
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coğrafya konularının öğretiminde kullanılan ilke, yöntem ve teknikler ortaya
konulmuştur.
Çalışmanın sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerine özgü konuları
işlerken, uygun öğretim ilke, yöntem ve teknikleri seçmede yardımcı olacağı
ve yol gösterici bir nitelik taşıyacağı, öğrenciler açısından da konuların kalıcı
öğrenilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada, Soysal Bilgiler Dersi kapsamında yer alan coğrafya konularının öğretiminde yer verilen öğretim ilkelerinden; öğrenene görelik,
yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, açıklık, aktivite,
bütünlük ve güncellik ilkeleri ile öğretim yöntemlerinden; anlatım (Takrir),
problem çözme, örnek olay, gösteri, deney, gezi gözlem yöntemi gibi yöntemler ve öğretim tekniklerinden; soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma teknikleri ele alınmaya çalışılmıştır.
Ulaşılan ve incelenen alanyazın bağlamında, öğretmenlerin, sosyal
bilgiler programı coğrafya konularının öğretiminde, daha çok geleneksel
öğretim anlayışlarından düz anlatım (anlatım) yöntemi, soru-cevap tekniği,
beyin fırtınası tekniği ile not tutturma gibi öğrenme etkinliklerine yer verdikleri anlaşılmaktadır. Ancak öğretmenlerin derslerde sadece geleneksel öğretimle ilgili öğrenme yaşantısı düzenlemekten kaçınmaları öğrenilenlerin
eğlenceli ve kalıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Çelikkaya ve Kuş (2009), tarafından yapılan araştırmada; sosyal bilgiler öğretmenleri genel olarak tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası, gösteri,
proje gibi yöntem-teknikleri her zaman kullandıklarını ifade ederlerken,
kaynak kişiden yararlanma, gezi-inceleme, anlatım ve drama gibi yöntemteknikleri ise az kullandıklarını belirtmişler ancak buna karşın öğrenciler ve
gözlemci öğretmenler ile aynı şekilde düşünmedikleri sonucuna ulaşmışlardır. Öğrenci ve gözlemci sonuçlarına baktığımızda; anlatım, soru-cevap,
proje, bireysel çalışma en çok uygulanan yöntem ve tekniklerdendir. Öğrenci
ve gözlemci sonuçlarına göre en az uygulanan yöntem teknikler ise; kaynak
kişiden yararlanma, gezi gözlem, grup çalışması, dramatizasyondur. Bu bağlamda sonuç olarak öğrenme ve öğretme yaşantısı düzenleme sürecinde öğretmenlerin geleneksel yöntem-tekniklerinin dışına pek fazla çıkamadıkları
anlaşılmaktadır.
Tozkoparan (2013), tarafından yapılan araştırmada, Sosyal bilgiler öğretmenlerinin % 75’ inin derslerinde anlatım yöntemi ile soru ve cevap yöntemini her zaman kullandıkları; öğretmenlerin % 87,5’ğunun ise, gezi gözlem yöntemini bazen kullandıklarını sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenlerin
daha çok, kolay olan, fazla emek gerektirmeyen, kendilerini uğraştırmayacak
yöntemleri sık sık kullanırken, öğrenciyi merkeze alan özveri gerektiren
yöntemleri tercih etmedikleri sonuçlarına ulaşmıştır. Aynı araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin % 62,5’ğunun dersleri işlerken konulara göre

Harun Şahin & Uğur Tozkoparan | 231

öğretim yöntemlerinin sürekli değiştirilmesi gerektiğini düşündüklerini ancak; araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin böyle
düşünseler de bu düşüncelerini uygulamadıkları ortaya konulmuştur.
Sosyal Bilgiler ders konularının öğretimine ilişkin öğrenme-öğretme
etkinliklerinde; öğretmenler genelde düz anlatım(anlatım) yöntemi, sorucevap tekniği ve not tutturma gibi öğretim etkinliklerini işe koşmaktadırlar.
Taşkaya ve Bal (2009) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin en çok
“Soru-Cevap” tekniğini ikinci olarak “Anlatım” yöntemi üçüncü olarak ta
“Tartışma” tekniğini kullandıkları ortaya çıkmıştır. Yapılan diğer çalışmalar
da öğretmenlerin kullandıkları yöntemlerin çok fazla olmadığı yönündedir.
(Doğan 2004; Sakallı ve diğ 2007; Taşkaya & Muşta 2008). Yeni yöntem ve
tekniklerin kullanılması konusunda yapılan araştırmalar, öğretmenlerin bunları pek kullanmadıklarını ortaya koymaktadır. (Kan 2006, s.538).
Öğretmenlerin, Sosyal Bilgiler programlarında bulunan coğrafya konularının öğretiminde, başarıya ulaşmaları için geleneksel öğretim anlayışlarının egemen olduğu ezberci öğretim anlayışından kaçınmaları, öğrenme
yaşantıları düzenlerken uymaları gereken öğretim ilkeleri ile öğrenciyi merkeze alan yöntem ve teknikleri işe koşmaları gerekmektedir. Öğretmenler,
işleyecekleri konuların öğrenilmesini sağlamak amacıyla, çok farklı duyu
organlarına yönelik uyarıcıları sunabilen kalıcı öğrenmelerine olanak tanıyan
yöntem ve teknikleri göz önünde bulundurmalıdırlar. Sürekli ve her konu
için aynı yöntemle işlenen bir ders, kuşkusuz öğrencilerin konuya karşı olan
dikkatlerini azaltacak ve dersin sıkıcı olmasına yol açacaktır. Öğretmenler,
dersi sıkıcılıktan kurtarmak, öğrenmeyi eğlenceli ve hedef ve davranışlarına
anlaşılabilir hale getirmek amacıyla, en uygun yöntemleri ve teknikleri kullanmalıdırlar.
Akınoğlu ve Bakır (2003) çalışmalarında öğrencilerin öğrenme stratejilerini yeterince bilmedikleri dolayısıyla coğrafya öğrenme konusunda bir
takım güçlükler yaşadıklarını saptamışlar, bu güçlüklerin ortaya çıkmasında
da öğretmenlerin farklı öğrenme yaşantıları ve farklı öğrenme ortamları yaratmamaları, öğrenciyi aktif kılan öğretim yöntemlerini kullanmamalarının
etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Meydan (2009) çalışmasında; gezi gözlem yönteminin ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında sosyal bilgiler ve coğrafya öğretiminde uygulanabilecek çok yararlı bir teknik olduğunu belirtmektedir. Özkan (2009) çalışmasında, öğrencilerin gezi gözlem yöntemiyle öğretilen konularda, geleneksel öğretim yöntemleriyle öğretilen konulara göre, daha başarılı oldukları
sonucuna ulaşmıştır. Nitekim gezi gözlem ve inceleme yöntemi kullanılarak
işlenen dersin başarıyı artırması bakımından, geleneksel öğretim yöntemlerinden daha etkili olduğu sonucuna varmıştır.
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Öğretmenlerin derslerde, öğrenme-öğretme yaşantılarını çeşitlendiren,
dersi sıkıcı olmaktan uzaklaştırıp, eğlenceli ve zevkle işlenen bir öğrenme
ortamına dönüştüren, öğrenci merkezli yöntemleri kullanmayı tercih etmeleri; öğrenmede sorumluluğu öğrencilerin alması ve kalıcı öğrenmeleri açısından önem oluşturmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin yapılandırmacılığı
temele alan öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini daha sıklıkla kullanmaları
sağlanmalıdır.
Çelikkaya ve Kuş (2009) Öğretmenlerin en fazla soru-cevap ve düz
anlatım yöntem-tekniklerini kullanmalarının nedenlerini sınıf mevcutlarının
kalabalık olması, ders süresinin kısıtlı olup müfredatın yoğun olması, ders
araç ve gereçleri bakımından yeterli donanıma sahip olunmaması gibi unsurların yanında yeni yaklaşımla birlikte uygulamaya başlanan öğrenci etkinlik
merkezli yöntem-tekniklerin tam olarak öğretmenlere tanıtılmaması kaynaklı
olabileceğini belirtmektedirler. Çalışmalarında sonuç olarak, sosyal bilgiler
öğretmenlerinin yöntem ve teknik kullanma konusunda henüz istenilen düzeyde olmadıklarını, genel olarak düz anlatım, soru-cevap gibi geleneksel
olarak devam eden yöntem ve teknikleri kullandıklarını, öğretmenlerin yeni
yöntemleri kullanmıyor olmalarının onların alışkın oldukları yöntemlere
ağırlık verdiklerinin, sınıf ortamının ya da ders saatlerinin bunları gerçekleştirmeye uygun olmadığının veya onların yeni yöntem ve tekniklerle ilgili
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmektedirler.
Atayeter ve Tozkoparan (2014), çalışmalarında; Sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki bilgi ile öğretim yöntemlerini bilme ve uygulayabilme
yönünden daha iyi yetiştirilmeleri gerektiğini, öğretmen adaylarının eğitim
öğretimleri sırasında, ağırlıklı olarak teorik bilgi yönünden değil, uygulama
yönünden de öğretim yöntemlerini bilecek ve uygulayabilecek şekilde yetiştirilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğrenci başarısını en üst düzeye çıkarmak için öğretim etkinliklerini çeşitlendirmelerini, dersleri işlerken konuların içeriğine ve hedeflere en uygun yöntemleri seçmeleri gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.
Atayeter ve Tozkoparan (2016), çalışmalarında; sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğrenci başarısını en üst düzeye çıkarmak için öğretim etkinliklerini çeşitlendirmeleri, dersleri işlerken konuların içeriğine ve hedeflere en
uygun yöntemleri seçmeleri gerektiğini; derslerde, tüm konuları en az zahmetle, fazla emek ve zamanlarını almayan, sadece klasik yöntemlerle işlemeyi bırakıp, öğrencileri merkeze alan, öğrenciyi aktif kılarak, onları ön
plana çıkaran yöntemleri de kullanmaları gerektiğini belirtmişlerdir.
Ulaşılan yayın ve araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara yönelik olarak, sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerde öğretimi desenlerken,
öğrenme ilkeleri ışığında öğrenci merkezli, öğrenciyi aktif kılan ve onlara
öğrenmede sorumluluk almalarını sağlayan öğrenme-öğretme yaklaşımlarını
benimsemeleri, yöntem ve tekniklerini kullanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca
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öğretmenlere yönelik onların mesleki gelişimlerini de destekleyecek öğretimde ilke, yöntem ve teknikleri kullanımlarına ilişkin seminerler ve hizmet
içi eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARINA YGS SINAVI VE SINAVSIZ
GEÇİŞ SİSTEMİ İLE GELEN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK
BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (BİTLİS EREN
ÜNİVERSİTESİ TATVAN MYO ÖRNEĞİ)
Evaluation of Mathematics Successes of Students who Enroll in Vocational
High Schools by means of The Transition to Higher Education Examination
(YGS) and Open Admission System (Bitlis Eren University Tatvan
Vocational High School Sample)
Cahit Taşdemir
Özet: Bu araştırmada, meslek yüksekokullarına Yüksek Öğretim Geçiş (YGS) sınavını
kazanarak gelen öğrenciler ile Sınavsız Geçiş sisteminden yararlanarak gelen öğrencilerin
matematik dersindeki başarılarını bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda öğrenciler hakkında gerekli bilgileri toplamak amacıyla araştırmacı
tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu bilgi formunda araştırmaya
katılan öğrencilerin; cinsiyet, mezun oldukları okul türü, kayıtlı bulundukları program adı
ve programa kayıt şekli (sınavlı, sınavsız) gibi sorular yer almıştır. Öğrencilerin akademik
başarı notları ise bağlı bulundukları birimden alınmıştır. Çalışmanın örneklemini, Bitlis
Eren Üniversitesine bağlı Tatvan Meslek Yüksekokulunun farklı programlarında okuyan
toplam 283 öğrenci oluşturmuştur. Uygulama, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin analizinde, ANOVA ve t-Testi kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre; YGS puanı ile gelen öğrencilerin matematik başarıları sınavsız
geçişle gelen öğrencilere göre daha yüksek olduğu, matematik başarısı ile cinsiyet, mezun
olunan lise türü ve öğrenim gördüğü program değişkeni arasında da anlamlı bir fark
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu anlamlı farka ilişkin olarak bazı çözüm önerileri de
dile getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokul öğrencileri, matematik başarısı, sınavlı-sınavsız
geçiş
Abstract: In this study, it is aimed that mathematics successes of students who enroll in
Vocational High Schools by passing The Transition to Higher Education Examination
(YGS) and the students who enroll by benefiting from Open Admission system are
examined in terms of some factors. In accordance with this purpose, personal information
form created by the researcher in order to gather the necessary information about the
students was used. This information form consists of questions about the students who
participate in the research such as gender, type of alma meter, name and category (with
exam, open admission) of the program in which they enrolled. Final grades of the students
were acquired from their department. Sample group of this study composes of 283
students who attend different programs of Tatvan Vocational High School provided by
Bitlis Eren University. This study was carried out in 2015-2016 academic year. The
collected data were analyzed by means of t-Test and ANOVA. According to the results
obtained, it is determined that mathematics successes of students who enroll with The
Transition to Higher Education Examination (YGS) grade are higher than the students
who enroll with open admission system and there is a significant difference between
mathematics success and the factors of gender, type of alma meter, the program which
they attend. Besides, some solutions are offered for this significant difference .
Keywords: Vocational High School students, mathematics success, transition with examopen admission
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Giriş
Bilim ve Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerin sonucu olarak,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu gelişmelere ayak uydurmak ve
nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı karşılamak için zaman zaman eğitim
sistemlerini gözden geçirmekte ve gerekli değişiklikler yapmaktadırlar. Bu
eğitim sistemi içinde, kaliteli ve teknolojiyi içeren bir mesleki eğitiminin de
yer alması oldukça önemlidir. Uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü
sürdürebilmek açısından mesleki eğitimin önemi bir kat daha artmaktadır.
Ülkemizde mesleki eğitimin yaygın olarak verildiği eğitim kurumlarının
başında Meslek Yüksekokulları (MYO) gelmektedir.
Mesleki eğitim kavramı, gerek tanımı gerekse amacı açısından akla ilk
olarak gelen MYO’ları Türkiye’de yükseköğretimin içerisinde ön lisans
programları olarak adlandırılan, asgari iki yıllık eğitim ve öğretim sürecini
kapsayan; temel amacı sanayi, ticaret ve hizmet ana sektörlerine nitelikli ara
elemanı yetiştirmek olan yükseköğretim kurumlarıdır. Bu nedenle, mesleki
eğitim ve MYO’lar günümüzde tüm sektörler için yaşamsal bir öneme
sahiptir (Kuşat 2014). MYO 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun
Tanımlar başlıklı 3. Maddesinin (i) bendinde “ Belirli mesleklere yönelik ara
insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren
bir yükseköğretim kurumudur” şeklinde tanımlanmaktadır (Keskin vd,
2010). Mesleki eğitimin amacı; bireylere bir meslek için gerekli olan teorik
bilgilerin yanında uygulamalı olarak eğitim vermek ve böylece bireyin
gerekli mesleki beceri, tutum ve alışkanlıkları kazanmasını sağlamaktır
(Vural 2013). Günümüzde tüm dünyada yaşanmakta olan küresel rekabette
ülkemiz açısından sıklıkla dile getirilen sorunlardan birisi de mesleki alanda
iyi yetişmiş, kalifiye işgücü ihtiyacıdır ( Kılıç vd. 2014).
Dünyada gelişen teknolojinin ihtiyacı olan insan gücünün
karşılanabilmesi için 20. yüzyılda ABD’de başlayan ön lisans uygulamaları
1960’lı yıllarda pek çok ülkede gelişip uygulamağa başlamıştır (Akpınar,
2003). Türkiye’de ara insan gücünü yetiştirmeğe çalışan tekniker ve yüksek
tekniker okulları 1954 yılından itibaren kurulmuş ve 1973 yılına kadar
devam etmiştir. 1973 yılından itibaren eğitim-öğretimin yeniden
yapılandırılması sürecinde yüksek öğretimde ön lisans kademesi getirilmiş
ve ara insan gücü yetiştirmek üzere meslek yüksekokulları oluşturulmuştur
(Resmi gazete, Milli Eğitim temel kanunu, No 1739,1973).Yüksek öğretimin
yeniden yapılandırılması ile bu okullar 1982 yılında üniversitelerin
bünyesine alınmıştır (Resmi Gazete, No: 17760, 198).
İlköğretim sonrası öğrencilere, mesleki ve teknik öğretim
kurumlarının cazip hale getirilmesi için mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumları ile meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğü ve
devamlılığın sağlanması amacıyla sınavsız geçiş projesi MEB ve YÖK’ün
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oluşturduğu çalışma gruplarında tartışılarak geliştirilmiş ve tasarı 2001
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasa gereği, 2002-2003 öğretim yılından
itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler,
programlarının devamı olan veya buna en yakın meslek yüksek okullarındaki
programlara sınavsız geçiş yapmaktadırlar( MEB-YÖK 2002,YÖK 2004).
Ancak uygulamada karşılaşılan sorunlar (kontenjanların dolmaması
v.s) yasada yeniden bir düzenlemeyi gerektirmiştir. 2004 Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu’nda Bir düzenleme ile, ’’…Sınavsız geçiş hakkı bulunmayan lise
mezunları ile kendi alanları dışında tercih yapmak isteyen meslek lisesi
mezunları Y-ÖSS puanları (sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların, kendi
alanlarında yerleştirilmeleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara)
ile yerleştirilecektir.’’ hükmü getirilmiştir. Bu değişiklik gereğince 20042005 eğitim-öğretim yılında meslek yüksekokulları kontenjanları sınavsız
geçişle ve ÖSS (YGS) puanı ile gelen öğrencilere eğitim öğretim verir hale
gelmiştir (Çağlar ve Türeli 2005). Bu durum günümüzde de halen devam
etmektedir.
Günümüz dünyasının da önemli bir problemi olan ara eleman
yetiştirme eğitimi hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bilim ve teknolojinin
hızla geliştiği günümüzde insanoğlu bu değişime ayak uydurmaya
çalışmaktadır. Bu uyum sürecinde yaratıcılık, akıl yürütme ve problem
çözme becerileri ön plana çıkmaktadır. Bu becerilerin kazandırılması
aşamasında matematik eğitimi önemli bir paya sahiptir (Turanlı, Türker ve
Keçeli 2008). Bu durum ise meslek yüksekokullarına sınavlı-sınavsız geçişle
gelen öğrencilerin matematik dersindeki başarılarına yönelik bir çalışmanın
yapılması gerektiğini önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada,
Meslek Yüksekokullarına Yüksek Öğretim Geçiş (YGS) sınavını kazanarak
gelen öğrenciler ile Sınavsız Geçiş sisteminden yararlanarak gelen
öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını bazı değişkenlere göre
incelenmesi amaçlanmıştır
1. Araştırmanın Amacı
Bu
araştırmanın
amacı
meslek
yüksekokullarının
farklı
programlarına sınavlı- sınavsız geçiş sistemi ile yerleşen öğrencilerin
matematik başarı düzeylerini cinsiyet, mezun olunan lise türü, öğrenim
gördükleri program ve yerleşim türü(sınavlı-sınavsız) gibi çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğrencilerin matematik başarı puanları yerleşim türüne göre
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
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2. Öğrencilerin matematik başarı puanları cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3. Öğrencilerinin matematik başarı puanları mezun oldukları lise
türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
4. Öğrencilerinin matematik başarı puanları öğrenim gördükleri
programa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2. Araştırma Modeli ve Araştırma Grubu
Araştırma, Meslek Yüksekokulunun farklı programlarına sınavlı
sınavsız sistemle yerleşen öğrencilerin matematik başarı düzeylerini bazı
değişkenler açısından incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmada betimsel
tarama modelinde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. T arama modeli,
geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlamaktadır (Karasar 1994).
Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bitlis
Eren Üniversitesine bağlı Tatvan Meslek Yüksekokulunun Bilgisayar
Teknolojileri, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Harita ve Kadastro, İnşaat
Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve laboratuvar Teknolojisi programlarında
okuyan toplam 283 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin bazı
demografik özellikleri aşağıda Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 1: Çalışmaya katılan öğrencilerin mezun oldukları lise türü ve
cinsiyete göre dağılımları
Lise Türü

Kız

%

Erkek

Genel Lise

28

45.9

33

54.1

61

Anadolu Lisesi

20

41.7

28

58.3

48

Toplam

%

Meslek Lisesi

36

20.7

138

79.3

174

Toplam

84

29.7

199

70.3

283
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Tablo 2: Çalışmaya katılan öğrencilerin okudukları programlara göre
dağılımları
Program Adı

Sınavlı(%)

Sınavsız (%)

Bilgisayar Teknolojileri

26

% 49,1

27

% 50,9

53

Harita ve Kadastro

22

% 44,0

28 % 56,0

50

Elektronik Teknolojisi

8

% 30,8

18

%69,2

26

Elektrik

7

% 15,6

38 % 84,4

45

İnşaat Teknolojisi

29

% 72,5

11 % 27,5

40

Gıda Teknolojisi

23

% 76,7

7 % 23,3

30

Laboratuvar Teknolojisi

34

% 87,2

5

% 12,8

39

149

% 52,7

134 % 47,3

283

Toplam

Toplam

Tablo 1 ve Tablo 2 birlikte incelendiğinde çalışma grubunda bulunan
öğrencilerin % 29,7’si (N=84) kız, % 70,3’ü (N=199) erkek olduğu
görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 61 kişi Genel lise, 48 kişi
Anadolu lisesi ve 174 kişi de Meslek Lisesinden mezun oldukları
görülmektedir. Ayrıca Bilgisayar Teknolojileri programına sınavla 26 kişi
(% 49,1) sınavsız 27 kişi (% 50,9), Harita ve Kadastro programına sınavla 22
kişi (% 44,0) sınavsız 28 kişi (% 56,0), Elektronik Teknolojisi programına
sınavla 8 kişi(% 30,8) sınavsız 18 kişi (% 69,2), Elektrik programına sınavla
7 kişi(% 15,6) sınavsız 38 kişi (% 84,4), İnşaat Teknolojisi programına
sınavla 29 kişi (% 72,5 sınavsız 11 kişi (% 27,5), Gıda Teknolojisi
programına sınavla 23 kişi (% 76,7) sınavsız 7 kişi (% 23,3) ve Laboratuvar
Teknolojisi programına sınavla 34 kişi (% 87,2) sınavsız 5 kişi (% 12,8) nin
yerleştikleri görülmektedir.
3. Veri Toplama Araçları
Meslek Yüksekokulunun farklı programlarına sınavlı-sınavsız
sistemle yerleşen öğrencilerin matematik dersine yönelik başarılarını
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Bu bilgi formunda araştırmaya katılan öğrencilerin; cinsiyet,
mezun oldukları okul türü, kayıtlı bulundukları program adı ve programa
kayıt şekli (sınavlı, sınavsız) gibi sorular yer almıştır. Öğrencilerin
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matematik başarı notları ise bağlı bulundukları birimden iki dönemlik
matematik not ortalamaları alınmıştır.
4. Verilerin Analizi
Araştırmanın genel amacı doğrultusunda, bilgi formu ile toplanan
verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS17.0 paket programı
kullanılmıştır. Verilerin analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA),
Bağımsız Tek Örneklem t-Testi ve Post Hoc test tekniklerinden Scheffe testi
kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık
düzeyi .05 olarak alınmıştır.
5. Bulgular
1. Araştırmanın birinci alt probleminin cevaplanmasına ilişkin olarak
meslek yüksekokullarına sınavlı-sınavsız sistemi ile yerleşen öğrencilerin
matematik başarı puanlarının yerleştirme türüne (sınavlı-sınavsız) göre
anlamlı bir fark gösterip göstermediğine yönelik uygulanan t-testine ait
bulgular Tablo-3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Öğrencilerin matematik başarı puanlarının
yerleştirme sistemine göre t-Testi sonuçları

Sınav Türü

N

sınavlı-sınavsız

ss

sd

t

p

281

8.59

.001

Sınavlı Geciş

156

53.05

19.36

Sınavsız Geciş

127

34.74

15.71

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin matematik başarı puan
ortalamalarının sınav türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir. [t(281) = 8.59, p< .05]. Sınavla gelen öğrencilerin matematik
başarı puan ortalamaları ( =53,05), sınavsız gelen öğrencilere göre
( =34,74) daha yüksektir. Bu bulgu, matematik başarı puanı ile sınav türü
değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.
2. Araştırmanın ikinci alt probleminin cevaplanmasına ilişkin olarak
meslek yüksekokullarına sınavlı-sınavsız sistemi ile yerleşen öğrencilerin
matematik başarı puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark
gösterip göstermediğine yönelik uygulanan t-testine ait bulgular Tablo-4’te
gösterilmiştir.
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Tablo 4: Öğrencilerin matematik başarı puanlarının cinsiyet değişkenine
göre t-Testi sonuçları
Cinsiyet

N

Kız

84

Erkek

199

ss

sd

t

51.60

21.74

281

3.78

41.98

18.53

p
.000

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin matematik başarı puan
ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. [t (281) =
3.78, p< .05]. Kız öğrencilerin matematik başarı puan ortalamaları
( =51,60), erkek öğrencilere göre ( =41,98) daha yüksektir. Bu bulguya
göre, matematik başarı puanı ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir
ilişkinin olduğu söylenebilir. Bu anlamlı ilişki, kız ve erkek öğrencilerin
matematiksel kavramlara ilgilenme, yapabilme yeteneğinin farklılığı ve
duydukları kaygıdan kaynaklanmış olabilir.
3. Araştırmanın üçüncü alt probleminin cevaplanmasına ilişkin olarak
meslek yüksekokullarına sınavlı-sınavsız sistemi ile yerleşen öğrencilerin
matematik başarı puanları mezun oldukları lise türüne göre anlamlı bir fark
gösterip göstermediğine ilişkin bulunan bulgular Tablo-5’te gösterilmiştir.
Tablo 5: Öğrencilerin mezun oldukları okul türüne göre matematik başarı
puan ortalamaları ve standart sapma değerleri
Okul Türü

N

Genel lise

61

53,98

20,79

Anadolu lisesi

48

56,88

18,60

Meslek lisesi

174

38,30

17,16

Toplam

283

44.83

19,99

ss

Tablo 5’de öğrencilerin mezun oldukları okul türüne göre matematik
başarı puan ortalamaları verilmiştir. Bu sonuçlara göre matematik başarı
puan ortalamaları en yüksek olan Anadolu lisesinden mezun olan öğrencilere
ait olduğu görülmektedir ( = 56,88). Ayrıca Anadolu lisesini ( = 53,98)
puanla Genel lise ve ( =38,30) puanla Meslek lisesi izlemektedir.
Matematik başarı puanlarına ait Anova sonuçları Tablo-6’da gösterilmiştir.
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Tablo 6: Öğrencilerin matematik başarı puanlarının mezun olunan lise
türüne göre Anova sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

P

Anlamlı fark

19497.165

2

9748,583

29,29

,000

1-3

93182.693

280

332,795

112679.859

282

2-3

Toplam
*1. Genel lise, 2. Anadolu lisesi, 3. Meslek lisesi

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin mezun oldukları lise türü
değişkenine göre matematik başarı puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. [ F (2-280) = 29,29, p< .05 ].
Bu anlamlı farkın hangi okul türleri arasında olduğunu belirlemek için
yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, Anadolu lisesi ( = 56,87) ve
Genel liseden ( = 53,98) mezun olan öğrencilerin matematik başarı
puanlarının Meslek lisesinden ( =38,30 mezun olan öğrencilere göre daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.
4. Araştırmanın dördüncü alt probleminin cevaplanmasına ilişkin
olarak meslek yüksekokullarına sınavlı-sınavsız sistemi ile yerleşen
öğrencilerin matematik başarı puanları öğrenim gördükleri programa göre
anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulunan bulgular Tablo-7’te
gösterilmiştir.
Tablo 7: Öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre matematik başarı
puan ortalamaları ve standart sapma değerleri
Program Adı

N

Bilgisayar Teknolojileri

53

36,64

14,93

Harita ve Kadastro

50

41,20

19,40

Elektronik Teknolojisi

26

46,90

25,04

Elektrik

45

36,19

15,93

İnşaat Teknolojisi

40

43,82

13,57

Gıda Teknolojisi

30

48,50

18,10

Laboratuvar Teknolojisi

39

61,12

19,67

Toplam

283

44.83

19,99

ss
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Tablo 7’de öğrencilerin öğrenim gördükleri program türüne göre
matematik başarı puan ortalamaları ve standart sapma değerleri verilmiştir.
Bu sonuçlara göre matematik başarı puan ortalamaları en yüksek olan
Laboratuvar Teknolojisi programında okuyan öğrencilere ait olduğu
görülmektedir ( =61,12). Laboratuvar Teknolojisini ( = 48,50) puan ile
Gıda Teknolojisi, ( =46.90) puan ile Elektronik Teknolojisi, ( =43.82) puan
ile İnşaat Teknolojisi, ( =41.20) puan ile Harita ve Kadastro, ( =36,64)
puan ile Bilgisayar Teknolojileri ve ( =36,19) puan ile Elektrik programı
izlemektedir.
Öğrencilerin öğrenim gördükleri programa türüne göre matematik başarı
puanlarına ilişkin Anova sonuçları Tablo-8’de verilmektedir.
Tablo 8: Öğrencilerin öğrenim gördükleri programa türüne göre matematik
başarı puanlarına ilişkin Anova sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplararas
ı
Gruplariçi

Kareler
Toplamı
17044.295

sd

Kareler
Ortalaması

6

95635.564

276

112679.859

282

F

Anlamlı
fark

8.194
2840.716

P

.000

7-1, 7-2, 7-3,
7-4 ve 7-5

346.506

Toplam
*1.Bilgisayar Teknolojileri Prog., 2. Harita ve Kadastro Prog., 3. Elektronik Prog., 4.
Elektrik Prog., 5. İnşaat Teknolojisi Prog., 6. Gıda Teknolojisi Prog., 7. Laboratuvar
Teknolojisi Prog.

Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin öğrenim gördükleri program türü
değişkenine göre matematik başarı puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir [ F (6-276) = 8.194, p< .05 ]. Bu
anlamlı farkın hangi program türleri arasında olduğunu belirlemek için
yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, Laboratuvar Teknolojisi
programında okuyan öğrencilerin matematik başarı puanları ( = 61.12),
Bilgisayar Teknolojileri ( =36,19), Harita ve kadastro ( =36,64), Elektronik
Teknolojisi( =43.82), Elektrik ( =36,19) ve İnşaat Teknolojisi ( =41.20)
programında okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca Laboratuvar Teknolojisi programında okuyan öğrencilerin matematik
başarı puan ortalamaları Gıda Teknolojisi programında okuyan öğrencilere
göre daha yüksek olmasına rağmen ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı
değildir.
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Sonuçlar
Sınavlı ve sınavsız geçiş sistemi ile farklı liselerden meslek
yüksekokullarına gelen öğrencilerin matematik başarı durumları Bitlis Eren
üniversitesine bağlı Tatvan meslek yüksekokulu bazında incelenmiş ve
aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırmanın birinci alt problemine ait sonuçlara ilişkin olarak,
çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı puan ortalamalarının sınav
türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür.[t(281) = 8.59,
p< .05]. Sınavla yerleşen öğrencilerin matematik başarı puan ortalamaları
( =53,05), sınavsız gelen öğrencilere göre ( =34,74) daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Bu bulguya göre, matematik başarı puanı ile sınav türü
değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Araştırmanın bu
bulgusu (Çağlar ve Türeli 2005, Kellecioğlu 2006, Akyurt vd. 2008, Eldemir
2009, Leylek ve Gürlen 2015) araştırma sonuçları ile benzerlik
göstermektedir. Araştırmada öğrencilerin matematik başarı puanları ile
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.[t (281) =
3.78, p< .05]. Kız öğrencilerin matematik başarı puan ortalamaları
( =51,60), erkek öğrencilere göre ( =41,98) daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuca göre, matematik başarı puanı ile cinsiyet değişkeni
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Bu anlamlı ilişkinin
sebeplerinden biri, kız ve erkek öğrencilerin matematiksel kavramlarla
ilgilenme konusunda kendilerini yeterli görme, yeteneklerine güvenme ve bu
derse karşı duydukları tutum, kaygı ve öz-yeterlik inançlarının farklılığından
kaynaklanış olabilir.Yapılan araştırmada öğrencilerin matematik başarı
puanları mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir farklılıklar
oluşturmuştur. [ F(2-280) = 29,29, p< .05 ]. Okul türleri arasında, Anadolu
lisesinde mezun olan öğrencilerin matematik başarı puanları diğer okul
türlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Anadolu lisesinden mezun
olan öğrencilerin, matematik başarı puanlarının diğer okul türlerinden mezun
olan öğrencilere göre daha yüksek olmasının nedenlerin biri, bu okullarda
mezun olan öğrencilerin nitelikleriyle yakından ilişkilidir. Öğrencilerin
eğitim ve öğretim gördükleri süreçte okulda kazanmış oldukları bilgi, beceri
ve akademik performansın sonucundan kaynaklanmış olabilir. Ayrıca,
ÖSYM, Ortaöğretim kurumlarına göre 2005’te yapılan Öğrenci Seçme
Sınavına ilk giren öğrencilerin lise türlerine göre 45 matematik sorusuna
verdikleri net doğru sayıları; Genel lisede 5.72, Anadolu lisesinde 27,86,
Endüstri Meslek Lisesinde 0.98’dir (YÖK 2007).
Araştırmada öğrencilerin matematik başarı puanları öğrenim
gördükleri program türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu
görülmüştür. [ F(6-276) = 8.194, p< .05 ]. Bu anlamlı farkın hangi program
türleri arasında olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe testinin sonuçlarına
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göre, Laboratuvar Teknolojisi programında okuyan öğrencilerin matematik
başarı puan ortalamaları, Harita ve kadastro, Elektronik Teknolojisi, Elektrik
ve İnşaat Teknolojisi programında okuyan öğrencilere göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Laboratuvar Teknolojisi programında
okuyan öğrencilerin matematik başarı puan ortalamaları Gıda Teknolojisi
programında okuyan öğrencilere göre daha yüksek olmasına rağmen ancak
bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Laboratuvar Teknolojisi
programında okuyan öğrencilerin, matematik başarı puan ortalamalarının
diğer programlara göre daha yüksek olmasının nedenlerinden biri olarak, bu
programa sınavla yerleşen öğrencilerin sayısı diğer programlara oranla daha
yüksek olmasının bir sonucu olarak yorumlanabilir (Tablo 2). Meslek
Yüksekokullarına sınavla ve sınavsız olarak gelen öğrenciler üzerinde
yapılan bazı çalışmalar, çalışmamızın bu bulgusunu doğrular niteliktedir.
Handen ve Tunç (2005) yaptığı çalışmada; Sınavsız geçiş sistemi ile
MYO’ların öğrenci profili değişmiştir. Öğrencilerin tamamı meslek
liselerinden gelmektedir. Öğrencilerin çoğu ÖSS sınavından 105 ve üzeri
puan alamayan gruptandır. Meslek liselerinde uygulanan sınıf geçme
sisteminin sonucu olarak öğrenciler becerilerine dayalı olarak sınıf
geçmektedirler. Matematik, Fizik, Kimya vb. derslere ilgileri azdır.
MYO’lara yerleştirilen bu öğrenciler yukarıda belirtilen dersler gibi işleme
ve yorumlamaya dayalı derslerde başarılı olamamaktadırlar. Deneyimli
öğretim elemanları, sınavla gelen öğrencilerin daha istekli ve ilgili oldukları
görüşünde birleşmektedirler. Aynı öğretim elemanları sınavsız olarak gelen
öğrencileri derslere karşı motive etmekte zorlandıklarını be nedenle
yaptıkları işten haz duymadıklarını beyan etmektedirler. Sınavsız olarak
gelen öğrencilerin derslerde de yeterli ve beceriye sahip olmadıkları öğretim
elemanlarınca dile getirilmektedir.
Öneriler
Araştırmada
elde
edilen
bulgular
doğrultusunda
meslek
yüksekokullarına farklı liselerden sınavlı-sınavsız geçiş sistemi ile gelen
öğrencilerin temel matematik başarılarının artmasına yönelik olarak aşağıda
bazı öneriler sunulmuştur.
1. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş
ile YGS ile yerleşen öğrencilerin matematik
anlamlı bir fark vardır. Bu anlamlı farkı en
stratejiler geliştirilmeli ve sınavsız geçiş
geçirilmelidir.

sistemi ile gelen öğrenciler
başarı düzeyleri arasında
aza indirmek için çeşitli
sistemi yeniden gözden

2. Meslek yüksekokullarına YGS ile gelen öğrencilerin matematik
başarı puanları sınavsız gelen öğrencilere göre daha yüksektir. Bunun için
belirli düzeyde temel matematik becerisi olan öğrenciler bu okullara
alınmalıdır.
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3. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemi ile gelen
öğrencilerin çoğu meslek liselerinden gelmektedir. Bu öğrenciler meslek
liselerinden temel matematik becerileri kazanmadan mezun olmaktadır. Bu
nedenle öğrencilere yeterince temel matematik becerisi kazandırılması
gerekir. Bunun için matematik ders saatleri artırılmalı ve dört yıla
yayılmalıdır.
4. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemi devam edecek ise,
meslek yüksekokulları ile meslek liselerindeki matematik müfredat
programları uyumlu hale getirilmelidir.
5. Meslek
yüksekokullarında
okutulan
matematik
öğretim
programları gözden geçirilerek, daha uygun programlar geliştirilmelidir.
6. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemi ile gelen öğrenciler
ile YGS ile yerleşen öğrencilerin matematik başarı düzeyleri arasındaki
farklar başka değişkenler açısından da incelenerek belirlenebilir.
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ANAYASADA ÖNGÖRÜLEN EKONOMİK DÜZEN BAKIMINDAN
DEVLETİN MALİ PİYASALARA MÜDAHALESİ: GİRİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ-MÜLKİYET HAKKI
(Governmental Interventıon To Fınancıal Markets In Terms Of Economıcal Order In Constıtutıon 1982: Freedom Of Enterprise - Property
Rights)
İfakat Balık* & Zeynep Özkan**
Özet: Devlet, başta AY m. 167 çerçevesinde piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemesini
sağlamak amacıyla ekonomiye müdahale etmektedir. Devletin ekonomiye doğrudan
müdahalesinin ortaya çıkardığı sakıncalar, zaman içinde, idari ve mali özerkliğe sahip,
alanında uzman, kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar olarak BİO’ların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle siyasi ve mali baskıların piyasaların işleyişine yaptığı
olumuz etki, siyasal iktidar ve ekonomik güç odakları karşısında, hiyerarşi ve vesayet
denetimine tabi olmayan bu kurumların güçlenmesinde rol oynamıştır. Ancak önemle
vurgulanmalıdır ki; devletin ekonomik düzene müdahalesi gerekli olmakla birlikte bu
müdahalenin bir sınırının olduğu da açıktır. Öyle ki; AY m. 11 uyarınca devletin tüm
organlarının ve idari makamların Anayasa hükümleri ile bağlı olmasının sonucu olarak müdahalenin sınırını, öncelikle Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve
hürriyetler oluşturmaktadır. Şüphesiz devletin ekonomiye doğrudan müdahalesinin
yarattığı sakıncaları engellemek üzere yapılandırılan BİO’lar da, geleneksel idari teşkilatlanma içinde yer alan diğer tüm kurumlardan farksız biçimde bu sınırlamaya tabidir. Zira bu kuruluşlar da diğer kamu tüzel kişileri gibi kamu gücüne dayanan pek
çok yetkiyi kullanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mülkiyet Hakkı, Girişim Özgürlüğü, Ekonomik Düzen, Devletin
Ekonomiye Müdahalesi, Müdahalenin Sınırları

Abstract: The government intervenes in order to ensure regular operation of the markets in the framework of Constitution art.167. The shortcomings of the state's direct
intervention in the economy, over time, it has led to the emergence of Independent
Regulatory Agency, institutions as administrative and financial autonomous, specialized in the field with public legal entity. However, it should be emphasized that; It is
also clear that there is a limit to the intervention of the state as well as the necessity of
economic intervention. Such that; The limits of intervention are primarily the fundamental rights and freedoms guaranteed by the Constitution as a result of all the organs
of the state and administrative authorities being bound by the provisions of the Constitution according to art. 11 of the Constitution. Undoubtedly, Independent Regulatory
Agency that are structured to prevent the ineffectiveness of the state's direct intervention in the economy are subject to this limitation indiscriminately from all other institutions involved in traditional administrative organization. These institutions, like other public legal entities, use many powers based on public power.
Keywords: Property Righst, Freedom of Enterprise, Economic Order, State Interventions in the Economy, The Limits of Interventions.
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Giriş
Günümüzde geçerli serbest piyasa ekonomisi, devletin ekonomik hayattan mümkün olduğunca uzaklaşmasını öngörmektedir. Bununla birlikte
başta piyasaları düzenleme ihtiyacı, siyasi müdahaleden uzak, idari ve mali
özerkliğe sahip kurumlar oluşturulması fikrini ortaya çıkarmıştır. Böylece
kendi faaliyet alanlarında düzenleme, denetim ve gözetim yetkisi bu kurumlara bırakılarak, devletin ekonomiye doğrudan müdahalesinin ortaya çıkardığı sakıncaların engellemesi hedeflenmiştir. Bu anlayış doğrultusunda Türkiye’de çeşitli alanlarda düzenleme, denetim ve gözetim faaliyetinde bulunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz bağımsız idari otoriteler (BİO) kurulmuştur1.
Çalışmamızda öncelikle 1980’lerden itibaren kurulan bu ekonomik
düzenin anayasal dayanakları üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda özellikle
Anayasa’da bir ekonomik düzen tercihi olup olmadığı, devletin ekonomiye
müdahalesinin anayasal dayanakları ile müdahalenin sınırları ortaya konacaktır. Zira inceleme konumuz olan mali piyasaları düzenlemek ve denetlemekle yetkili özerk kuruluşlar olarak BİO’ların, yetkilerini hangi sınırlar
içinde kullanacağı önem taşıyan bir husustur. Öyle ki, BİO’lar kendi faaliyet
alalarına ilişkin sahip oldukları yetkileri kullanırken pek çok hukuka aykırı
uygulamaya yol açabilmektedir.
BİO’ların hukuka aykırı uygulamaları bazen kuruluş kanunları ile verilen yetkilerin kapsamındaki belirsizlikten, bazı durumlarda ise doğrudan bu
kanunların Anayasa’ya aykırılığından kaynaklanmaktadır. Hal böyle olunca,
söz konusu kuruluşların yapıları ile görev ve yetkilerinin açıklanması da
konunun anlaşılması bakımından önem taşıyacaktır. Bu nedenle çalışmanın
ikinci bölümünde, öncelikle mali piyasaları düzenleme ve denetim yetkisine
sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye
Piyasası Kurumu (SPK) ile bu kuruluşların kararları doğrultusunda faaliyet
yürüten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)’nin görev ve yetkilerinin kapsamı ile yapıları açıklanacaktır.
Çalışmada, son olarak Türkiye’de mali piyasaları düzenleyen
BİO’ların, yetkilerini kullanırken, özellikle mülkiyet hakkı ve girişim özgürlüğüne müdahale oluşturan işlemleri, uygulamadaki somut örnekler çerçevesinde ele alınacaktır.

1

Tan, T. (2010) Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri (2010), Ankara, s. 189; Tan, T. (2002).
Bağımsız İdari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar (2002), Amme İdaresi Dergisi Haziran,
C. 35, S. 2, s. 11-37.
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1982 Anayasası İle Öngörülen Ekonomik Düzen
Genel Olarak
Ekonomik düzen tespitinde dikkate alınması gereken temel gösterge
mülkiyet hakkı ile sözleşme ve girişim hürriyetlerinin düzenlenme biçimidir.
Öyle ki liberal iktisadi anlayışın hâkim olduğu ülkelerde mülkiyet hakkı,
temel insan haklarından biri olarak kabul edilmekte, sözleşme ve girişim
hürriyetleri de tanınmaktadır2.
1982 Anayasasında mülkiyet hakkı, “Kişi Hakları ve Ödevleri” başlıklı üçüncü bölümde düzenlenmiştir. Böylece anayasamızda mülkiyet hakkına,
bireyin devlet karşısında korunacak temel hakları arasında yer verilerek iktisadi liberalizmin uygulanmasına elverişli bir düzenlemeye gidilmiş, diğer
taraftan sözleşme ve girişim hürriyetleri de anayasa ile güvence altına alınmıştır3.
Devletin Ekonomiye Müdahale Edebilmesi
1982 Anayasasında mülkiyet hakkı bir temel hak olarak güvence altına alınmış olmakla birlikte, ödevleri de içerecek biçimde düzenlenmiştir.
Öyle ki; ilgili maddede; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir” ifadesine yer verildikten sonra bu hakların kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabileceği ve mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı
olmayacağı belirtilmiştir (AY m. 35). Benzer şekilde girişim hürriyetinin
düzenlendiği AY m. 48’de de; herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme
hürriyetlerine sahip olduğu, özel teşebbüsler kurma serbestisinin bulunduğu
hükme bağlanmış; ancak diğer taraftan devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır.
Belirtilmelidir ki; bu düzenleme biçimi, sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Cumhuriyetin niteliklerinin düzenlendiği AY m. 2’ye göre; Türkiye
Cumhuriyeti devleti “sosyal bir hukuk devleti”dir. Ayrıca AY m. 5’e göre
ise “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” devletin temel amaç ve görevlerindendir. Dolayısıyla sosyalist devletten farklı olarak mülkiyet hakkı ile girişim hürriyetini
tanıyan sosyal devlette, sosyal nedenlerle devletin ekonomik hayata müdahalesi olanaklı kılınmıştır. Öyle ki; AY m. 35’de mülkiyet hakkına, AY m. 41
2

Özbudun, E. (2014). Türk Anayasa Hukuku, 15. Baskı, Ankara, s. 140. Korucu, S. (2005)
1982 Anayasasına Göre Ekonomik Düzenin Anayasal Çerçevesi, Ankara, acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2394/3075.pdf, s. 80-81.
3
Korucu, 2005, s. 6, 81.
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ilâ 65 arasında sosyal ve ekonomik haklara yer verilerek serbest rekabeti
mümkün kılan haklar güvence altına alınmış olsa da, klasik liberal anlayıştan
farklı olarak, bu haklar mutlak ve sınırsız biçimde düzenlenmeyip, söz konusu hakların kamu yararı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sınırlandırılmasına izin verilmiştir.
Öte yandan Anayasa’nın “Mali ve Ekonomik Hükümler” başlıklı dördüncü kısmında devletin, ekonomik hayatın işleyişini düzenleme ve gerektiğinde bu alana müdahale etme konusunda açıkça görevlendirildiği de görülmektedir4. AY m. 166 düzenlemesi ile ekonomik kalkınmayı planlamak, AY
m. 167 ile ise piyasanın sağlıklı işlemesini sağlayıcı tedbirler almak devletin
görevi olarak öngörülmüştür. Böylece Anayasa hükümleri ile bir yandan
sağlıklı işleyen bir piyasa ekonomisinin hukuki alt yapısının oluşturulması
diğer yandan da sosyal devlet anlayışının sonucu olarak piyasa ekonomisinin
işleyişinden doğabilecek adaletsiz durumları önleme amacıyla devlete ekonomiye müdahale yetkisi tanınmıştır5.
Ancak önemle vurgulanmalıdır ki; 1982 Anayasasının tüm bu düzenlemelerine rağmen; sözü edilen hükümlerin hiçbiri tek başına ekonomik bir
sistem tercihini işaret etmemektedir6. Ancak bu hükümlerin; temel hak ve
hürriyetler yoluyla kurumsal alt yapısı oluşturulan ve devletin ekonomiye
müdahalesini de olanaklı kılan iktisadi liberalizmin uygulanmasına elverişli
olduğu ileri sürülebilir7.
Devletin Ekonomiye Müdahalesinde Araçlar
Devletin ekonomik hayata müdahalesi bir gereklilik olmakla birlikte
bir takım tehlikeleri de içinde barındırmaktadır. Özellikle çeşitli güç odaklarından gelebilecek siyasi ve mali baskıların temel hak ve hürriyetler ile ekonomik düzene zarar vermesi olasıdır. Ayrıca devletin piyasa ekonomisinde
hem aktör hem de hakem rolü üstlenmesi, devletin alacağı karar ve uygulamaların objektifliği konusunda kuşkuya neden olabilmektedir. Öte yandan
4

Özbudun, 2014, s. 140-141.
Korucu, 2005, s. 248.
6
Tan, T. (1990). Anayasal Ekonomik Düzen (1990), Anayasa Yargısı, S. 7, Ankara,
http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa yargisi/anyarg7/tan.pdf, s. 164; Bulut, N. (1997),
Türkiye’nin Anayasal Ekonomik Düzeni Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı ve Bunun Doktrinde Meydana Getirdiği Tartışmalar, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 40. Yıl
Armağanı, C. I, S. 1, s. 206.
7
Tan, 1990, s. 164; Özbudun, s. 143. AYM de 1985 tarihli iki kararında anayasa hükümlerinin müdahaleci bir iktisadi politika takibine elverişli olduğunu belirtmiştir. Söz konusu
kararlar için bkz. AYM, E. 1984/9, K. 1985/4, T. 18.02.1985, RG 26.06.1985, S. 18793;
AYM, E. 1985/2, K. 1985/16, T. 27.09.1985, RG 05.12.1985, S. 18949. Bu kararlara ilişkin
ayrıntılı değerlendirme ve görüşler için ayrıca bkz. Tan, 1990, s. 164 vd.; Duran, L. (1986).
Anayasa Mahkemesine Göre Türkiye’nin Hukuk Düzeni II, C. 19, S. 2,
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/8f2b8d3f4b32cde_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%2
0Dergisi, s. 4; Bulut, 1997, s. 204 vd.
5
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mali alana ilişkin sorunların karmaşık ve teknik bilgi gerektirir nitelikte oluşu da bakanlık teşkilatlanmasının pek çok olay karşısında yetersizliğine yol
açmaktadır8.
Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesinin sakıncaları olarak belirtebileceğimiz tüm bu nedenler siyasi müdahalelerden uzak, idari ve mali
özerkliğe sahip, hiyerarşi ve idari vesayet denetimine tabi olmayan, kamu
tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar olarak BİO’ların 9 ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Zira siyasal iktidar ve ekonomik güç odakları karşısında ancak
özerk nitelikte yapılandırılmış bu kuruluşların etkili olabileceği kabul edilmiştir.
Önemle belirtilmelidir ki; siyasi müdahalelerden uzak, idari ve mali
özerkliğe sahip kuruluşlar olarak yapılandırılan BİO’lar, her şeyden önce,
temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasında işlev görmektedir.
Zira bu kuruluşlar etkili bir denetim mekanizması ile temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından önemli bir araç haline gelmiştir. Öğretide yargı
dışı denetim olarak ifade edilen bu işlev, temel hak ve hürriyetlerin korunmasında yargı denetimi yanında ek güvence oluşturur nitelikte görülmektedir10.
BİO’ların ikinci işlevi ise piyasa ekonomisinin düzenlenmesidir 11. Bu
kuruluşlar uzmanlaşmış personelleri ile kendi faaliyet alanlarında düzenleme, denetim ve yaptırım uygulama yetkilerine sahiptirler. Özellikle teknik
bilgi gerektiren konularda hızlı hareket edebilme yetkisi ile donatılmış bu
kuruluşlar, serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılmasında önemli bir
yer tutmaktadır. Bu bağlamda BİO’lar teknik sorunlar ve teknolojik gelişmeler karşısında derhal çözüm üreterek gereken düzenlemeleri gecikmeksizin
yapma, konulan kuralların uygulanmasının gözetim ve denetimi ile kurallara
aykırı davranışlara yaptırım uygulama yetkilerine sahiptirler 12.
Temel Hak ve Hürriyetlerin Devlet Müdahalesinin Sınırını Oluşturması
Devletin ekonomik düzene müdahalesi gerekli olmakla birlikte bu
müdahalenin bir sınırının olduğu da açıktır. AY m. 11 uyarınca devletin tüm
organlarının ve idari makamların Anayasa hükümleri ile bağlı olmasının
8

Tan, 2002, s. 14; Atay, E. E. (2006) Bağımsız İdari Otoriteler ve Türkiye Uygulaması,
(2006) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2006 , C. X, S. 1, 2, s. 261; Çolak, N.
(2016)
http://www.ilkercolak.com.tr/mali-piyasalarin-denetimi-yasanan-sorunlar-ve-cozumyollari/#_ftn4.
9
BİO’lara ilişkin tanımlama için ayrıca bkz. Ulusoy, A. (2003). Bağımsız İdari Otoriteler,
Ankara 2003, 1. Baskı, s. 2.
10
Tan, 2002, s. 14; Atay, 2006, s. 261.
11
Ulusoy, 2003, s. 5.
12
Atay, 2006, s. 264.
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sonucu olarak müdahalenin sınırını, öncelikle Anayasa ile güvence altına
alınmış temel hak ve hürriyetler oluşturmaktadır. Şüphesiz devletin ekonomiye doğrudan müdahalesinin yarattığı sakıncaları engellemek üzere yapılandırılan BİO’lar da, geleneksel idari teşkilatlanma içinde yer alan diğer
tüm kurumlardan farksız biçimde bu sınırlamaya tabidir. Zira bu kuruluşlar
da diğer kamu tüzel kişileri gibi kamu gücüne dayanan pek çok yetkiyi kullanmaktadır.
Bu nedenle BİO’lar, kanuna dayanan tüm yetkilerini kullanırken Anayasa hükümleri ile bağlıdır. Ancak yargı kararlarına konu pek çok olayda
BİO’ların hukuka aykırı uygulamalarının doğrudan bu kuruluşları yetkilendiren kanunlardan kaynaklandığı görülmektedir. Oysa normlar hiyerarşisi
(lexsuperior) gereği, söz konusu kuruluş kanunlarının Anayasaya hükümlerine uygunluğu bir zorunluluktur13. Bu nedenle faaliyet alanlarında geniş
yetkilerle donatılmış BİO’ların sahip oldukları yetkilerin Anayasal hükümler
göz önünde bulundurularak belirlenmesi ve yetkinin sınırlarının net biçimde
çizilmesi önem arz etmektedir. Aksi halde yetkinin kapsamındaki belirsizlik,
temel hak ve hürriyetleri müdahaleye açık hale getirecektir.
Bu bağlamda özellikle düzenleme yetkisinin kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. BİO’lar temel hak ve hürriyetlere müdahale oluşturan her düzenlemede öncelikle kanunilik ilkesi ile temel hak ve
hürriyetlerin sınırlanması rejimini göz önünde tutmak zorundadır. Kanunilik
ilkesi, idarenin düzenleme yetkisinin hem kanuna dayanması hem de kanuna
aykırı olmamasını ifade etmekteyken; temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
rejimi ise AY m. 13’de hükme bağlanmıştır.
AY m. 13’e göre; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve
ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”. Bu çerçevede mali piyasalara ilişkin olarak yapılan ve temel hak ve hürriyetlere müdahale niteliği taşıyan tüm düzenlemelerin kanunla yapılması anayasal bir zorunluluk oluşturmaktadır14. Ayrıca yapılacak sınırlandırmanın hakkın özüne dokunmaması gereklidir. Hak ve hürriyetlerin özü, onun vazgeçilmez unsuru, dokunulduğu takdirde söz konusu
13

Atay, E. E. (2008). Normlar Hiyerarşisi, Erkler Hiyerarşisi İkilemi ve Düzenleyici Denetleyici Kurumlar (2008), Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu , Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Rekabet Kurumu, Kayseri 4-5 Nisan 2008, s. 336 ve dn. 102.
14
Sağlam, F. (1982), Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, s. 79.
Sınırlamanın ancak kanunla yapılabilmesi; düzenlemenin kanun dışında bir düzenleyici işlemle (tüzük, yönetmelik, tebliğ gibi) ilk elden yapılamaması anlamına gelmektedir. AYM’nin,
mülkiyet hakkının sınırlandırılmasının ancak kanunla yapılabileceği, KHK ile böyle bir sınırlandırmanın mümkün olmadığını vurgulayan kararları için bkz. AYM, E. 2000/35, K.
2001/90,T. 24.05.2001, RG 17.01.2002, S. 24643; AYM, E. 2013/147, K. 2014/75, T.
09.04.2014, RG 24.07.2014, S. 29070.
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hürriyeti anlamsız kılacak olan asli çekirdeğidir 15. AYM hakkın özü kavramını 1961 Anayasası dönemindeki bir kararında “hak ve özgürlüğün gayesine uygun şekilde kullanılmasını son derece zorlaştıran veya onu kullanılamaz duruma düşüren kayıtlar” olarak tanımlamıştır 16.
Sınırlandırmada dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus ise
yapılan müdahale ile bu müdahaleyle güdülen meşru amaç arasında bir orantı bulunması zorunluluğudur. Bu ilke, ölçülülük denetimi olarak da ifade
edilmektedir. Ölçülülük denetimi, ulaşılmak istenen amaçtan yola çıkılarak
bu amaca ulaşılmak için seçilen aracın denetlenmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu çerçevede müdahale oluşturan kuralın amaca ulaşabilmek için elverişli,
gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirilmelidir 17.
Son olarak mali piyasalarda yapılacak düzenlemelerin büyük ölçüde
mülkiyet hakkı ile girişim özgürlüğünü ilgilendirdiği düşünülecek olursa, söz
konusu haklara müdahale oluşturan tüm düzenlemelerde Anayasa’nın ilgili
maddesinde belirtilen sınırlama nedenlerinin de dikkate alınması gerekecektir18. Bu çerçevede mülkiyet hakkının AY m. 35 gereğince ancak kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği göz önünde tutulmalıdır 19. Girişim özgürlüğü
bağlamında ise devletin, girişim faaliyetlerinin güvenlik ve kararlılık içinde
yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alma görevinin dikkate alınması gerekir.
AY m. 48 uyarınca devlet bu tedbirleri alırken; “milli ekonominin gereklerine” ve “sosyal amaçlara” uygunluğu sağlanmakla yükümlüdür.
Türkiye’de Devletin Mali Piyasalara Müdahalesi
Türkiye’de Mali Piyasalar
Piyasa; fon talep edenlerle fon arz edenlerin bir araya geldiği, finansal
varlıkların alım satımının, bir başka deyişle karşılıklı değişimin yapıldığı yer
olarak tanılanabilir. Mali piyasalar ise; değişimin doğrudan para ya da para
benzeri ekonomik varlıklar aracılığıyla gerçekleştiği piyasaları ifade etmek15

Özbudun, 2014, s. 150.
AYM, E. 1963/25, K. 1963/87, T. 8.04.1963, RG 18.7.1963, S. 11457.
Yüksek Mahkeme; bu görüşünü SerPK m. 13/4’ün iptali istemiyle açılan bir davaya ilişkin kararında da tekrar etmiştir (AYM, E. 2015/29, K. 2015/95, T. 22.10.2015, RG
12.11.2015, S. 29530). Bu karar II. 4. nolu başlık altında ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.
17
Dn. 16’teki karar.
18
Sözleşme ve girişim hürriyeti bakımından Anayasa’da herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemesi sorunu ve bu hususta değerlendirmeler için bkz. Bozkurt, T. (2008) “Haklarında
Özel Bir Sınırlama Nedeni Öngörülmemiş” Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması
Sorunsalı: Özellikle Sözleşme Hürriyeti Açısından Durum, ABD, S. 1, s. 135vd; Korucu,
2005, s. 94 vd.
19
Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin kararlarında toplum yararı kavramını kamu yararı kavramı ile eş tuttuğu görülmektedir. AYM, E. 1992/13, K. 1992/5, T. 21.10.1992, RG
30.06.1993, S. 21623.
16
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tedir. Mali piyasalar sağlanan fonların arz ve talep sürelerine göre, para piyasaları ve sermaye piyasaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Para piyasaları
genellikle bir yıla kadar olan kısa süreli, sermaye piyasaları ise bir yıldan
uzun süreli fonların arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır 20.
Türkiye’de mali piyasaları düzenleme, denetim ve gözetim görevi alanında uzman çeşitli BİO’lar tarafından yürütülmektedir. Zira ülkemizde
BİO’ların kurulmasını gerektiren asıl neden; devletin serbest piyasa ekonomisine müdahalesini asgari seviyeye çekerek temel hak ve hürriyetleri koruma, mali ve siyasi baskılardan uzak ve alanında uzmanlaşmış kurumlar
oluşturma düşüncesidir21. Bu düşünce doğrultusunda sermaye piyasası alanında faaliyet göstermek üzere SPK, bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve
denetlenmesi amacıyla da BDDK kurulmuştur. Söz konusu kuruluşların
örgütlenme şekilleri ile görev ve yetkileri ise Sermaye Piyasası Kanunu
(SerPK)22 ve Bankacılık Kanunu (BankK)’nda23 düzenlenmiştir.
Çalışmamız bakımından önem arz eden, SerPK ve BankK ile belirlenen yetkilerin, temel hak ve hürriyetleri koruma asıl amacına hizmet edip
etmediğidir. Buna binaen Türkiye’de mali piyasaları düzenleme, denetim ve
gözetim görevi ile kurulmuş SPK ve BDDK’nın ilgili kanunlar çerçevesinde
öngörülen görev ve yetkilerinin incelenmesi gerekir.
BİO’lar
Spk
Yapısı
SerPK m. 117/1 uyarınca, SPK; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve
mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. SPK, Kurul Karar Organı ve Başkanlık
teşkilatından oluşur. Kurul Karar Organı, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır (SerPK m. 118/1).
SPK üyeliğine atanabilme için aranan asgari şartlar SerPK m. 119 düzenlemesi ile hükme bağlanmıştır. Buna göre; üyeler, yükseköğrenim sonrası
mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık
veya finans alanında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarında en az on yıl
deneyim sahibi olan veya sayılan öğrenim dallarında en az on yıl öğretim
20

Sayılgan, G. (2011). Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansı, 5. Baskı, Ankara, s. 19 vd.;
Taner, B./Akkaya, G. C. (2009) Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı ve Menkul Kıymetler, Ankara, s. 7.
21
Çolak, 2016; Atay, 2006, s. 265. Türkiye’de BİO’ların belirli ilkeler değil, konjoktürel
gelişmeler sonucu kurulduğu yönünde görüş ve değerlendirmeler için bkz. Erdoğan, G.
(2016). Bağımsız İdari Otoriteler, TAAD Ocak , S. 24, s. 575; Sobacı, M. Z. (2006). Türk İdari
Teşkilatındaki “Adalar”: Bağımsız İdari Otoriteler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, C. 55, S. 2, s. 157-180.s. 162.
22
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (RG 30.12.2012, S. 28513).
23
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu [RG 01.11.2005, S. 25983 (Mük.)].
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üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Bu düzenleme,
üyelerin belirli nitelikleri haiz kişiler arasından seçilmesini sağlamaya yönelik bir yasal güvence olup, organik anlamda bağımsızlığı sağlama amacına
hizmet etmektedir. Ancak bu tür bir düzenlemenin siyasi etkilerden uzak bir
yapı oluşturmada ne kadar yeterli olacağı tartışma konusudur. Bu bağlamda
öğretide, organik anlamda bağımsızlığı güçlendirmeye yönelik bazı seçim
önerilerinin ileri sürüldüğünü belirtmek gerekir 24. Örneğin; üyeliğe atama
yeterliliğini haiz kişiler arasından bağımsız kurum ve kuruluşlarca öncelikle
aday gösterilmesi ve Bakanlar Kurulunun bu adaylar arasından seçim yapmasının siyasi etkiyi önemli ölçüde zayıflatacak bir yöntem olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca atamanın TBMM’nin onayına sunulması da atamada
ortaya çıkması muhtemel siyasi etkilerin yasama organı önünde tartışılmasının sağlanması ve böylece kamuoyu denetiminin devreye sokulması bakımından gerekli bir yöntem olarak değerlendirilmektedir 25.
Öte yandan SPK üyelerinin bağımsız kişiler arasından ataması kadar
önemli bir diğer konu da üyelerin uzmanlık gerektiren özel bir çalışma alanına sahip olduklarının kabulüdür. Zira bu kuruluşlar hiyerarşik anlamda
hiçbir kuruma bağlı olmadıkları gibi vesayet denetimine de tabi değildirler 26.
SPK’nın işlevsel bağımsızlığını ifade eden bu husus, SerPK m. 117 ile yasal
güvenceye kavuşturulmuştur. Düzenlemeye göre; SPK, SerPK ve mevzuatla
kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız
olarak yerine getirir ve kullanır. SPK’nın kararlarının yerindelik denetimine
tabi tutulması mümkün değildir (SerPK m. 117/2). Hiçbir organ, makam,
merci veya kişi SPK’nın kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez (SerPK m. 117/3).
Yetkileri
SPK’nın temel görevi SerPK’nın amacını gerçekleştirilmesi, daha açık
bir ifade ile sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve
rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların
hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve
denetlenmesidir (SerPK m. 1).
Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesinin ortaya çıkardığı sakıncaları engellemek amacıyla kurulan diğer BİO’lar gibi SPK da idari ve mali
özerkliğe sahip, organik ve işlevsel yönden bağımsız bir kurum olarak yapılandırılmış ve oldukça geniş yetkilerle donatılmıştır 27. SPK, faaliyet alanına
24

Bağımsız idari otoritelerin bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik öneri ve görüşler için
bkz. Çolak, 2016; Erdoğan, 2016, s. 585.
25
Çolak, 2016.
26
Erdoğan, 2016, s. 578; Atay, 2006, s. 268, 271.
27
SPK’nın tüm görev ve yetkileri için bkz. SerPK m. 128.
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giren konularda hem düzenleyici işlem yapmakla hem de bu düzenleyici
işlemlere dayalı olarak gözetim ve denetim ile yetkilidir. Ayrıca SPK, gözetim ve denetim faaliyeti sonucu düzenleyici işlemlere aykırı hareket ettiği
tespit edilenler hakkında yaptırım uygulama yetkisine de sahiptir. Ancak
daha önce de üzerinde durulduğu üzere; SPK, kamu gücüne dayalı tüm bu
yetkileri kullanırken anayasa hükümleri ile bağlıdır (AY m. 11). Bu çerçevede SPK gerek kendi uzmanlık alanına ilişkin düzenleme yaparken gerek
gözetim ve denetim yetkilerini kullanırken Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetleri gözetmeli, AY m. 13’de öngörülen sınırı aşan
müdahalelerden kaçınmalıdır.
YTM
Sermaye piyasasında faaliyet göstermek üzere geniş yetkilerle donatılmış bir diğer kurum28, 6362 sayılı SerPK ile kurulmuş olan YTM’dir.
YTM, SPK tarafından idare ve temsil olunan kamu tüzel kişiliğini haiz bir
kuruluştur. Bu kuruluş, yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarını teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, SPK tarafından SerPK çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur [SerPK
m. 3/1 (y), 83]. Ancak önemle vurgulanmalıdır ki; SerPK ile kurulan
YTM’ye tanınan bazı yetkiler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
özellikle mülkiyet hakkı bağlamında eleştiriye konu olmuştur 29. YTM’nin
kaydi sisteme ilişkin hükümler çerçevesinde kendisine intikal eden sermaye
piyasası araçlarına ilişkin yetkileri AYM tarafından mülkiyet hakkını zedeler
nitelikte görülmüş ve YTM’yi bu hususta yetkilendiren düzenlemeler iptal
edilmiştir30.
BDDK
Yapısı
BankK m. 82 düzenlemesi çerçevesinde BDDK, kamu tüzel kişiliğini
haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş olarak hükme bağlanmıştır.
Aynı düzenleme gereğince BDDK, Kurul ile Başkanlıktan oluşmaktadır.
Kurul, BDDK’nın karar organı olup; biri başkan, biri ikinci başkan olmak
üzere yedi üyeden oluşur (BankK m. 83/I).
28

YTM’nin tüm görev ve yetkileri için bkz. YTM Yönetmeliği m. 5 (RG 27.02.2015, S.
29280).
29
Hürriyet Gazetesi’nin 19.08.2013 tarihli haberi için bkz. http://www.hurriyet. com.tr/yastikalti- hisse-soku-24543893.
6362 sayılı SerPK’dan önce yürürlükte olan 2499 sayılı SerPK döneminde aynı yetki geçici
m. 6 ile MKK’ya verilmişti. Bu dönemde söz konusu düzenlemeye ilişkin eleştiri için ayrıca
bkz. Kubilay, H. (2013). Kaydileştirilmesi Gereken Pay Senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşuna
Teslim Etmeyen Kişilerin Hukuki Durumu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.
XVII, S. 1-2, s. 824 vd.
30
Dn. 16’daki karar.
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BDDK üyelerinde aranan şartlar BankK m. 84 sayılmıştır. Buna göre;
BDDK üyelerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi
ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde; mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim
görmüş olması gerekir31. Üyeler, yükseköğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi olan veya belirtilen öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Daha önce SPK’nın
yapısına ilişkin açıklamalarda da değindiğimiz üzere, Kurul üyelerinde aranan bu özellikler BİO’nun organik anlamda bağımsızlığını sağlamaya yöneliktir.
Ayrıca SPK’nın yapısına benzer şekilde BDDK da siyasi etkilerden
uzak biçimde kendi uzmanlık alanında düzenleme yapma yetkisine sahiptir.
BDDK, BankK ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle
ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine
getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz
(BankK m. 82/II).
Yetkileri
BDDK, BankK ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde
finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin
bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve
menfaatlerinin korunması amacıyla kurulmuştur (BankK m. 93/I). Bu amacı
gerçekleştirmek üzere BDDK, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların
düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide
önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve
tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir.
BankK m. 93/I (a) hükmü gereğince BDDK, bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler
saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenleme, uygulama, uygulanmasını
sağlama, uygulamayı izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.
BDDK; bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borç, yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali
bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti,
tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınırlamalar ve
standart oranlar da belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya ve
31

BDDK üyelerinin taşıması zorunlu tüm şartlar için bkz. BankK m. 84/I.
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bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Karşılaşılan riskin yüksekliği ile orantılı olarak alınacak tedbirler BankK’da ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Öğretide bu tedbirler olağan ve olağanüstü tedbirler olarak iki
grupta incelenmektedir32. Buna göre; BankK m. 68 ilâ 70 arasında hükme
bağlanan düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı tedbirler, olağan; BankK m.
71’de düzenlenen faaliyet izninin kaldırılması ve TMSF’ye devir ise olağanüstü nitelikli tedbirlerdir.
Mali durumu kötüleşen bankanın olağan tedbirler ile sağlığa kavuşturulabileceğinin tespit edilmesi halinde, BankK hükümleri uyarınca BDDK;
düzeltici, iyileştirici veya kısıtlayıcı tedbirlerden uygun göreceklerine başvurabilecektir. Ancak BankK’nın BDDK’ya bu hususta oldukça geniş bir takdir yetkisi tanıdığını belirtmek gerekir. Öyle ki; BankK m. 67’de sayılanlardan birinin gerçekleşmesi halinde BDDK, düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı
tedbirlerden herhangi birine başvurabilme yetkisine sahiptir. Daha açık bir
ifade ile BDDK’nın tedbirleri uygulamada belli bir sıra takip etmesi gerekmemektedir33. Diğer taraftan BankK’da tedbir uygulanmasını gerektiren
haller ile olağan tedbirler de sınırlı sayı prensibine bağlı olmaksızın sayılmıştır34. Böylece bu düzenleme biçimi ile BDDK’ya, keyfiyete yol açabilecek ölçüde geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır.
BDDK’nın üzerinde durulduğu üzere, geniş yetkilere sahip bağımsız
bir kuruluş olarak yapılandırılmasının en önemli nedeni; Türkiye’de yaşanan
ekonomik krizlerin, büyük ölçüde, bankacılık sistemi kaynaklı olmasıdır. Bu
bağlamda bankacılık sistemi kaynaklı sorunların çözümü için bağımsız yapıda bir kurumun oluşturulması fikri bu kriz dönemlerinde oldukça güçlenmiş
ve International Monetary Found (IMF)’nin bu konudaki baskıları sonucunda da BDDK kurulmuştur35.
TMSF
Mali piyasalar bakımından önem arz eden diğer bir kurum da
TMSF’dir. Mali piyasaların düzenleyici kurumlarından SPK ve BDDK gibi
TMSF de idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş
olarak yapılandırılmıştır (BankK m. 111/I).
TMSF, BankK ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde
tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla kurulmuştur.
Bu amaç çerçevesinde kuruluş, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeni32

Tekinalp, Ü. (2009). Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, 2. Bası, İstanbul, s.
251.
33
Tekinalp, 2009, s. 265.
34
Tekinalp, 2009, s. 252.
35
Erdoğan, 2016, s. 575; Akyazan, A. E. (2006). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Bankalara El Koyma Yetkisi, TBBD, S. 63, s. 146-172, s. 146.
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den yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Fon alacaklarının
takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon varlık ve
kaynaklarının idare edilmesi ile yetkilendirilmiştir. Böylece TMSF de, diğer
pek çok BİO gibi, kendi faaliyet alanına ilişkin olarak olağanüstü yetkilerle
donatılmıştır.
Örneğin; Fona devri gerçekleşen bankaların her türlü alacaklarının
tahsilinde TMSF, 6183 sayılı Kanun36 hükümleri çerçevesinde kamu alacaklarının tahsili usulüne başvurmaktadır. Dolayısıyla TMSF, özel hukuk kaynaklı alacakların tahsilinde kamu alacaklarının tahsil usulünü uygulayarak
açıkça hukuka aykırı işlem yapmaktadır37.
Türkiye’de Devletin BİO’lar Aracılığı İle Mali Piyasalara Müdahalesinin Hukuka Aykırı Örnekleri
Bankaların TMSF’ye Devrini Gerektiren Nedenlerin Yarattığı Belirsizlik
Mali durumu kötüleşen bir bankanın TMSF’ye devrini gerektiren haller BankK m. 71/I’de sayılmıştır. Buna göre; denetlemeler sonucunda bir
bankayla ilgili olarak aşağıdakilerden bir veya birkaçının varlığı halinde
BDDK, en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla bankanın faaliyet iznini kaldırmaya ya da kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim
ve denetimini kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla TMSF devretmeye yetkilidir.
BankK m. 70’de hükme bağlanan kısıtlayıcı tedbirlerin BDDK tarafından verilen süre içerisinde ya da her halükârda en geç on iki ay içinde
kısmen ya da tamamen alınmaması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen
almış olmasına rağmen, mali bünyesinin güçlendirilmesine imkân bulunmadığı veya bu tedbirler alınmış olsa dahi mali bünyesinin güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi,
Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve
mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması,
Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi,
Yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması,

36

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (RG 28.07.1953, S.
8469).
37
Bahçeci, B. (2012). TMSF’nin Özel Hukuktan Kaynaklı Alacaklarını Tahsilde Yetkisini
Aşması Sorunu, TBBD, S. 101, s. 230.
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Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklarını, bankanın
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya
dolaylı veya dolanlı olarak kendi lehlerine kullanması veya dolanlı olarak
kaynak kullandırması ve bankayı bu suretle zarara uğratması.
Düzenlemeden açıkça anlaşıldığı üzere, BDDK, olağanüstü nitelikli
bir işlem olan TMSF’ye devir kararı vermeden önce olağan nitelikli (düzeltici, iyileştirici veya kısıtlayıcı) tedbirlere başvurmak zorunda değildir38. Dolayısıyla BDDK, olağan tedbirlerin bankanın mali durumunu güçlendiremeyeceği kanaatinde ise doğrudan TMSF’ye devir kararı verebilir. Bu husus,
BDDK’ya ne denli geniş bir takdir yetkisi tanındığını göstermesi bakımından
üzerinde durulması gereken bir düzenlemedir.
Söz konusu düzenleme ile BDDK olağan nitelikteki düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı tedbirleri uygulamada bir sıra takip etmek zorunda olmadığı gibi, olağan nitelikli tedbirlere başvurmaksızın doğrudan olağanüstü tedbirleri uygulama kararı da verebilmektedir. Zira BDDK, BankK m. 67 ve
71’de sayılan olağan ve olağanüstü tedbirlerin uygulanmasını gerektiren
nedenleri de değerlendirme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla bankanın
TMSF’ye devredilmesi BDDK’nın nedenlerin varlığını değerlendirmesine
bağlıdır39. Öğretide her ne kadar bu değerlendirme yetkisinin BDDK’ya
belirsiz bir takdir yetkisi tanındığı anlamına gelmeyeceği ileri sürülmüş 40
olsa da, özellikle “bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürmek” gibi somutlaştırılması zor nedenlerin varlığının değerlendirilmesinde
yetkinin sınırlarını çizmek de zorlaşacaktır. Oysa BankK m. 71/I’de sayılan
bankanın yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi
veya yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması nedenleri tamamen somut verilere dayandırılabilecek niteliktedir 41.
BankK m. 71 hükmü karşısında BDDK’yı sınırlandıran temel düzenleme idarenin AY hükümleri ile bağlı olduğunu hükme bağlayan AY m. 11
düzenlemesidir. Bu bağlamda BDDK’nın bir bankanın TMSF’ye devrine
karar verirken mülkiyet hakkı (AY m. 35) ile girişim hürriyetini (AY m. 48)
evleviyetle dikkate alması gerekir. Zira temel hak ve hürriyetlere müdahale
oluşturacak tüm idari işlem ve uygulamalarda öncelikle AY hükümlerinin
göz önünde bulundurulması zorunludur.

38

Tekinalp, 2009, s. 254.
Tekinalp, 2009, s. 265.
40
Tekinalp, 2009, s. 265.
41
TEKİNALP, BDDK’nın sahip olduğu yetkinin belirsiz olmadığı, kararlarının AY m. 125
çerçevesinde yargı denetimine tabi bulunduğu vurgulanmıştır (Tekinalp, 2009, s. 263). Ayrıca
yazar, bankanın emin bir şekilde çalışmasının tehlike düşüren eylemlerin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken bazı ölçütler de ortaya koymuştur. Bu ölçütler ve ayrıntılı açıklama için bkz. Tekinalp, 2009, s. 263 vd.
39
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TMSF’nin Özel Hukuktan
AATUHK’yı Uygulaması

Kaynaklı

Alacaklarının

Tahsilinde

BankK m. 111 uyarınca BDDK kararı ile devredilen bankaların alacaklarının takip ve tahsili işlemlerini yürütme ve sonuçlandırma yetkisi
TMSF’ye verilmiştir. Fon alacaklarının tahsili usulü ise BankK m. 132 vd.
ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde
kanun koyucu, faaliyet izni kaldırılan bankaların alacaklarının tahsilinde ikili
bir ayrım öngörmüştür (BankK m. 132/I). Buna göre; banka kaynaklarının
istismarı nedeniyle faaliyet izni kaldırılan bankalardan verilecek süre içerisinde iade ve tazmin edilemeyen tutarlar Fon alacağı haline gelir ve 6183
sayılı AATUHK hükümlerine göre takip ve tahsil edilir (BankK m. 108/IV).
Öte yandan banka kaynaklarının istismarı42 dışında, BankK m. 71/I’de sayılan başka bir nedenle faaliyet izni kaldırılan bankalardan alacaklarının devralınması hâlinde bu alacaklar, devir tarihi itibarıyla Fon alacağı hâline gelir ve
bu alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı İİK hükümlerine göre
başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı
yerden devam edilir (BankK m. 132/VIII).
5411 sayılı BankK’nın yayımı tarihinden önce, 26.12.2003 tarihine
kadar, TMSF’ye devrine karar verilen bankaların her türlü Fon alacakları
tahsilinde ise BankK geçici m. 11 uyarınca 4389 sayılı mülga Bankalar Kanunu’nun tahsile ilişkin maddelerinin uygulanmasına devam edilmektedir.
Bu çerçevede uygulamasına devam edilecek Bankalar Kanunu m. 15/3 ve m.
15/7 (b)43 düzenlemesine göre; bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına yol

42

Banka kaynaklarının istismarı ile kastedilen BankK m. 71/I (e)’de hükme bağlanmıştır.
Buna göre; “Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklarını, bankanın emin bir
şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı veya dolanlı olarak
kendi lehlerine kullanması veya dolanlı olarak kaynak kullandırması ve bankayı bu suretle
zarara uğratması” hâlinde BDDK bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına ya da TMSF’ye
devrine karar verebilir.
43
Bankalar Kanunu m. 15/7 (b) düzenlemesine göre; “Hisseleri kısmen veya tamamen Fona
intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya
birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri,
şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve
varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü
olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak,
yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca
dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her
türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan
alacak Fon alacağı sayılır. Bu alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”
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açan dolanlı işlemlere katılan kişilere ait olup TMSF tarafından devralınan
alacakların tahsilinde AATUHK hükümleri geçerli olacaktır 44.
Özetle hem BankK hükümleri hem de Bankalar Kanunu’nun uygulaması devam eden düzenlemeleri bakımından TMSF’nin, AATUHK’da öngörülen usulde bir takip başlatabilmesi için banka kaynaklarının istismarından
kaynaklanan bir alacağın varlığı şarttır. Dolayısıyla TMSF her türlü alacağı
için AATUHK hükümlerine başvuramayacaktır45.
Kanuni düzenlemeler bu şekilde olmakla birlikte TMSF’nin, özellikle
26.12.2003 tarihine kadar devri gerçekleşen bankaların her türlü alacaklarının tahsilinde usulsüz biçimde AATUHK’yı uyguladığı görülmektedir 46.
Öyle ki TMSF yıllık faaliyet raporlarında da47 devri gerçekleşen bankaların
her türlü alacakları için AATUHK’nın uygulanacağını açıkça belirtmiş ve bu
uygulamasına Bankalar Kanunu m. 15/3 düzenlemesini de kanuni dayanak
olarak göstermiştir48.
44

Bahçeci, 2012, s. 236. TMSF’nin başvuracağı tahsil usulünün tespiti bakımından 4389
sayılı Bankalar Kanunu’nun sistematik yorumuna ihtiyaç bulunduğuna ilişkin görüş ve değerlendirmeler için ayrıca bkz. Bahçeci, 2012, s. 233.
45
Bahçeci, 2012, s. 236-237.
46
Yargıtay HGK kararına konu bir olayda ilk derece mahkemesi, taşınmaz maliki ve dava
dışı .... Yayıncılık A.Ş.nin, ... A.Ş.nin hâkim ortağı olmayıp, Fon ile hâkim ortaklar arasında
akdedilen borç tecdidine ilişkin protokole sonradan kefil olduğunu, kefaletin Borçlar Kanunu'nda düzenlenen bir özel hukuk sözleşmesi olması nedeniyle kefaletten kaynaklanan borcun
6183 sayılı Yasa kapsamında takip edilemeyeceğini tespit etmiş, Bankalar Kanunu'nun 15/7-b
maddesinde tanımlanan Fon alacağının özel hukuk sözleşmelerini kapsamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm davalı TMSF vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesinde Yargıtay; dava dışı borçlu … Yayıncılık AŞ’nin, … AŞ’nin hâkim
ortağı olmasa da, kamu alacağının ödenmesi konusunda hâkim ortaklar lehine kefil olduğunu
ve dava dışı borçlunun kamu alacağına kefil olduğu dikkate alındığında takipte AATUHK
hükümlerinin uygulanması gerekeceğinin gözden kaçırılarak yazılı gerekçe ile hüküm kurulmasında isabet bulunmadığı yönünde karar vermiştir. İlk derece mahkemesi Yargıtay kararına
direnmiştir. Bunun üzerine dava HGK tarafından incelenmiştir. HGK, dava dışı ...Yayıncılık
AŞ’nin kefil olduğu borcun, gerek borcun doğduğu ve gerekse kefaletin verildiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan 4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 15/7 (b) uyarınca “Fon Alacağı”
niteliği taşıdığının çekişmesiz bulunduğunu ve anılan hüküm çerçevesinde bu tür alacaklar
hakkında AATUHK hükümlerinin uygulanacağını belirterek, Yargıtay Dairesince verilen
kararı tekrarlamış, direnme kararını yerinde bulmayarak bozma kararı vermiştir (Yarg. HGK,
E. 2006/19-593, K. 2006/613, T. 04.10.2006, http://emsal.yargitay.gov.tr).
TMSF’ye devredilen bankanın her türlü alacağının kamu alacağı sayılmayacağına ve
AATUHK hükümleri çerçevesinde tahsil edilemeyeceğine ilişkin ilk derece mahkemeleri
tarafından verilmiş karar örnekleri için ayrıca bkz. Bahçeci, 2012, s. 238, dn. 17.
47
TMSF 2001 Yılı Faaliyet Raporu, s. 17; TMSF 2003 Yılı Faaliyet Raporu, s. 15; TMSF
2004
Yılı
Faaliyet
Raporu, s.
40.
Yıllık
faaliyet
raporları için
bkz.
http://www.tmsf.org.tr/yillik.rapor.tr.
48
TMSF 2001 Yılı Faaliyet Raporunda, Kurum’un “Her türlü alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan
takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi
devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden sarfınazar ederek devraldığı alacağın kaldığı
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TMSF, sözü edilen uygulaması ile her şeyden önce, diğer alacaklılar
karşında haksız biçimde öncelik elde etmekte ve takibi lehine kolaylaştırmış
olmaktadır. Örneğin; İİK’ya göre alacaklı talebi ile başlatılan adi takipte
borçlunun ödeme emirine itiraz etmesi üzerine takip durmakta ve bu itirazın
kaldırılması için alacaklı dava açmak zorunda kalmaktadır (İİK m. 67, m.
72). Oysa AATUHK uyarınca gönderilen ödeme emirine karşı borçlunun
sadece itiraz ederek takibi durdurması mümkün olmamakta, borçlu takibe
ancak dava açarak karşı çıkabilmektedir. Kaldı ki bu takip usulünde, dava
dahi takibi kendiliğinden durduran bir neden oluşturmayıp, ayrıca mahkemenin bu yönde karar vermesi gerekmektedir. Benzer şekilde haczin uygulanmasında da AATUHK hükümleri TMSF’ye önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Öyle ki söz konusu hükümler çerçevesinde mahkemeye başvurulmaksızın mahallin en büyük idari amirinin emri ile ihtiyati hacze karar
verilebilmektedir (AATUHK m. 13). İİK bakımından ise ihtiyati haciz için
mahkeme kararının varlığı aranmaktadır49.
Önemle vurgulanmalıdır ki; TMSF’nin, Bankalar Kanunu’nun söz konusu düzenlemelerini yanlış yorumlaması sonucu yetki sınırını açıkça aştığı
bu uygulaması uzun süre devam etmiştir50. Ancak temyiz incelemesine konu
pek çok yargı kararında yüksek mahkemeler51, TMSF’ye devredilen bankaların her türlü alacakları için AATUHK hükümlerinin uygulanamayacağını,
bu nedenle ilk derece mahkemeleri tarafından öncelikle alacağın niteliğinin
araştırılması gerektiğini belirtmiştir52.

yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline de karar vermek” yetkisine
sahip
olduğu
belirtilmiştir
(TMSF
2001
Yılı
Faaliyet
Raporu,
http://www.tmsf.org.tr/yillik.rapor.tr).
49
İki takip yolunun farklılıklarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Pekcanıtez, H./ Atalay,
O./Sungurtekin Özkan, M./Özekes M. (2013). İcra ve İflâs Hukuku, Ankara, 11. Bası, s. 598
vd.; Çiftçi, P. (2012). Menfaat Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku İle Kamu İcra Hukukunun Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel
Sayı, 2010, s. 334 vd.
50
TMSF’nin, her türlü alacağı için AATUHK’yı uyguladığı örnek bir olayın geçmişte kamuoyuna yansıdığı da görülmektedir. Söz konusu olayda, TMSF’ye devredilen bankadan kaynaklanan borçlardan dolayı el konulan bir özel televizyon kanalı ile sözleşme yapan oyuncu,
peşin aldığı sözleşme bedelini proje gerçekleştirilemediğinden geri ödeme borcu altına girmiş,
ancak böylece ortaya çıkan borcun tahsili için TMSF, AATUHK hükümlerine başvurmuştur.
Bkz.
http://www.hurriyet.com.tr/tmsf-hulya-avsar-in-butun-banka-hesaplarina-el-koydu10399483. Sözleşmeden kaynaklı bu tür bir borcun AATUHK çerçevesinde tahsilinin mümkün olmadığına ilişkin değerlendirmeler için ayrıca bkz. Bahçeci, 2012, s. 230 vd.
51
TMSF’nin, devri gerçekleşen bankaların her türlü alacağına ilişkin AATUHK hükümlerini uygulaması sonucu ortaya çıkan uyuşmazlıklar hem Danıştay hem de Yargıtay incelemesine konu olmuştur. Bkz. dn. 52’deki kararlar.
52
Yarg. HGK, E. 2006/19-593, K. 2006/613, T. 04.10.2006, Yarg 23. HD., E. 2014/6183,
K. 2015/2209, T. 02.04.2015; Yarg 23. HD., E. 2014/837, K. 2014/4063, T. 27.05.2014.
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SerPK m. 13/4 Gereğince Teslim Edilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarının Mülkiyetinin Tazminat Öngörülmeksizin YTM’ye İntikali
BİO’yu yetkilendiren kanuni düzenlemenin hukuka aykırılık oluşturmasına uygulamada karşılaşılan en çarpıcı örneklerden biri de, AYM tarafından kısmen iptaline karar verilen SerPK m. 13/4 düzenlemesidir 53. Sözü
edilen düzenleme, hukukumuza ilk kez 1999 yılında 2499 sayılı mülga
SerPK m. 10/A54 ile giren ve 6362 sayılı SerPK’da da varlığı devam eden
kaydi sisteme ilişkindir.
Kaydi sistem; bazı sermaye piyasası araçlarının fizikî olarak senet
üzerine basılmasından vazgeçilerek bunlara karşılık gelmek üzere elektronik
ortamda kayıtlar oluşturulması şeklinde açıklanabilir 55. Bu çerçevede kaydi-

Kararlar için bkz http://emsal.yargitay.gov.tr. Danıştay 13. Dairesi, E 2005/9553, K.
2007/207, T. 10.04.2007. Karar için bkz. www.kazanci.com.
53
AYM, SerPK m. 13/4 düzenlemesinin kısmen iptaline karar vermiştir. Karar metni için
bkz. AYM, E. 2015/29, K. 2015/95, 22.10.2015, RG 12.11.2015, S. 29530.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015 /11/20151112-18.pdf.
54
“Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi” kenar başlıklı 2499 sayılı mülga SerPK
m. 10/A düzenlemesi şu şekildedir: “Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar; özel
hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu Kuruluş,
Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma
ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte belirlenir.
Kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kurulu şlar ve hak sahipleri itibariyle tutulur. Kayıt edilen haklar bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca
senede bağlanmaz. Sermaye piyasası araçlarının nama veya hamiline yazılı hesaplarda kayıt
esasları ile kayıtların nasıl tutulacağı ve kayıtların tutulmasında yapılacak işlemlere ilişkin
usul ve esaslar Kurulca bir tebliğ ile belirlenir.
Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.
Kurul bu madde kapsamında kaydı tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası araçlarını, türleri ve ihraçcıları itibariyle belirleyebilir.
(Ek beşinci fıkra:13/2/2011-6111/151 md.) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talep münhasıran Merkezi Kayıt Kuruluşunun üyeleri tarafından yerine getirilir. İlgili kanunlar uyarınca elektronik ortamda tebligatı
yapılan alacakların takip ve tahsiline ilişkin hükümler saklıdır.
Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraçcılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu, ihraçcılar ve aracı kuruluşlar, kendi tuttukları kayıtların yanlış
tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında soruml udur.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun personeli hakkında, Kanunun 25 inci maddesi hükmü uygulanır ”.
55
Ünal, M. (2011). Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi (2011), Ankara, s. 21
vd.; Ünal, M. (2011). Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi ve Kaydi Sistem Ka psamında Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Kaydi Olarak İhracı (2011 GÜHFD), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 3, s. 67. Yayla, Ü. (2009). Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydi Sistem: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bankacılar
Dergisi, s. 104-115.
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leştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kanun’da belirlenen
esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur.
Belirtilmelidir ki; söz konusu düzenlemeler çerçevesinde özellikleri
belirlenen bu sistemin hayata geçirilmesi, sermaye piyasasının gelişimi bakımından önem taşımaktadır. Kaydi sistem, hayata geçirildiğinde, her şeyden
önce “senet” ile “hak” arasındaki bağ kesileceğinden, fizikî aracın varlığından kaynaklanan risklerin doğuşu engellenecektir 56. Ayrıca elektronik ortamda hak sahipliğinin tespiti mümkün olduğundan, kamu otoritelerine karşı
tam bir şeffaflık sağlanması mümkün olacak ve bu durum mali suçlarla mücadele bakımından da avantaj sağlayacaktır. Diğer taraftan kaydi sistem ile
senedin varlığını ortadan kaldırıldığından, kıymetli evrak konusunda, farklı
ülke ve hukuk düzenleri arasında ortak bir kavram yaratmış olacaktır57.
Özetle sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi, sermaye piyasasının
kayıt altına alınması, işlemlerin sürat ve güvenle yapılmasının sağlanması
bakımından önem taşımaktadır58.
Sistemin önemine binaen kanun koyucu, gerek mülga Kanun döneminde gerek 6362 sayılı SerPK’da kaydileştirilen ancak teslim edilmeyen
sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenleme getirmiştir. Ancak düzenlemenin 1999 tarihli mülga Kanun’dan iptal edilen hâline gelinceye kadar
mülkiyet hakkına müdahale bakımından giderek sertleştiğini vurgulamak
gerekir59. Öyle ki; 2499 sayılı mülga düzenlemenin ilk şeklinde kanunda
öngörülen sürenin sonunda sisteme dâhil edilen tüm sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi, kaydileştirilemeyen araçlardan doğan hakların MKK
tarafından kullanılması esası benimsenmişti60. Mülga düzenlemeye ilişkin
Kaydi sistemde sermaye piyasası araçları, kural olarak, fizikî sermaye piyasası araçları ile
aynı özelliklere sahiptir. Dolayısıyla fizikî sermaye piyasası aracı ile kaydi sistemdeki sermaye piyasası aracının sahibine tanıdığı haklar bakımından da bir farklılık bulunmamaktadır. İki
tip araç arasındaki fark, kaydi sermaye piyasası aracının fizikî olarak bir senet üzerine basılmamış olmasından ve buna bağlı olan sonuçlardan kaynaklanır (Turanboy, A. (1998). Varakasız Kıymetli Evrak (1998), Ankara, s. 107 vd.; Turanboy, A. (1999). 2499 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu'na 4487 Sayılı Kanunla Eklenen 10/A Maddesine Göre Kaydî Değer Düzenlemesi, (1999), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 48, S. 1-4, s. 40.)
56
Turanboy, 1998, s. 1 vd. Turanboy, 1999, s. 39; Manavgat, Ç. (2001). Sermaye Piyasası
Kanunun 10/A Maddesi Hükmüne Göre Kaydi Sistemin Esasları, Batider, C. 50, S. 2, s. 159.
57
Manavgat, 2001, s. 191.
58
Manavgat, 2001, s. 191; Kubilay, 2013, s. 827.
59
AYM’nin iptal kararına konu olan SerPK m. 13/4 düzenlemesine ve düzenlemenin geçmişine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Özkorkut, K. (2015). Anayasa Mahkemesi’nin Kaydi Sisteme İlişkin Sermaye Piyasası Kanunu’nun m. 13/4 Hükmü Hakkındaki İptal Kararının D üşündürdükleri, BTHAE 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015, s. 246 vd.
60
2499 sayılı mülga SePK geçici madde 6/II’ye göre; “Kurulca Kanunun 10/A maddesine
göre kaydı tutulması kararlaştırılan ve Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ya da bu ma ddenin birinci fıkrası uyarınca bastırılan sermaye piyasası araçlarının 10/A maddesinin yürür-
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gerekçede MKK tarafından kullanılan hakların kayden izleneceği ve senetlerini teslim eden hak sahiplerine intikal ettirileceği; yönetimsel hakların ise,
genel hükümler çerçevesinde MKK tarafından kullanılacağı ifade edilmişti61.
2499 sayılı mülga SerPK’nın bu düzenlemesi 2011 yılında 6111 sayılı
Kanun ile değişikliğe uğramıştır62. Değişiklikle birlikte teslim edilmeyen
hisse senetlerinin akıbeti farklı düzenlenmiş, bunların mülkiyetinin, kanunda
öngörülen sürenin sonunda, ihraççıya intikal edeceği hükme bağlanmıştı.
Hisse senetleri dışında kalan sermaye piyasası araçları bakımından ise, kanunda belirtilen sürenin sona ermesiyle bu araçlardan doğan alacakların zamanaşımına uğrayacağı öngörülmüştü (SerPK m. 13/4) 63.
Mülkiyet hakkına müdahale niteliği taşıyan bu düzenleme, o dönemde
öğretide eleştirilere konu olmuştu64. Buna rağmen kanun koyucu, kaydi sislüğe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraçcı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı
aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluşuna teslim edilmesi zorunludur. Bu suretle teslim alınan senetler, Kurulca belirlenecek esaslar
çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşunda toplanarak, iptal ve imha edilir, araçların temsil
ettiği haklar Kanun hükümlerine göre Merkezi Kayıt Kuruluşunda kaydedilir”. 2011 yılındaki
değişiklikten önceki haliyle üçüncü fıkra ise şöyleydi: “İkinci fıkrada belirlenen sürenin
sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları, bu tarihten sonra borsada işlem
göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı
yapılamaz. Bu senetlere bağlı mali haklar, Merkezi Kayıt Kuruluşunda kayden izlenir ve
senetlerini ikinci fıkradaki esaslara göre teslim etmeleri halinde hak sahiplerinin hesaplarına
aktarılır; yönetime ilişkin haklar ise Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kullanılır ”.
61
2499 sayılı SerPK gerekçesi için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d21/1/1-0424.pdf.
62
2011 tarihli 6111 sayılı Kanun ile 2499 sayılı mülga SerPK şu şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları,
bu tarihten sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemez
ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Teslim edilerek kayden izlenmesine başlanmış
olan sermaye piyasası araçlarını temsil eden senetler merasime gerek kalmaksızın hükümsüz
hale gelir ve imha edilir.
Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin
başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları
hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar,
hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu
payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası
araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar”.
63
SerPK m. 13/4 düzenlemesinin AYM tarafından kısmen iptalinden önceki hâli şu şekilde
idi: “Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esa slar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden
hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım
satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayd en izlenmeye
başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları
YTM’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır.
Bunlar YTM’nin hesabına geçirilmesinden itibaren üç a y içinde sayılır”. AYM “ve katılma
belgelerinin geri alımı yapılamaz” ifadesi ile dördüncü, beşinci ve altıncı cümlelerin iptaline
karar vermiştir. Bkz. dn. 16’daki karar.
64
Ünal, 2011, s. 245 vd.; Kubilay, 2013, s. 805.
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temin işletilmesiyle sağlanacak menfaatleri bireylerin mülkiyet haklarının
üzerinde görerek aynı düzenlemeyi 6362 sayılı SerPK’da da korumuştu.
Düzenleme ile kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının YTM’ye intikal
edeceği ve bunların üzerindeki sınırlı ayni hakların kendiliğinden sona ermiş
sayılacağı öngörülmüştü.
Ancak SPK tarafından kaydileştirilen ve SerPK’da öngörülen tarihine
kadar teslim edilmeyen hamiline yazılı yatırım fonu katılım paylarının üzerindeki hakları kendiliğinden sona eren bir davacının söz konusu işleme karşı açtığı davada, ilk derece mahkemesi itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptal istemiyle AYM’ye başvurmuştur. Böylece
sözü edilen düzenleme AYM incelemesine konu olmuştur 65.
AYM kararında, öncelikle, sermaye piyasası araçları olarak menkul
kıymetlerin, alacak hakkı niteliğinde olup mülkiyet hakkı kapsamında yer
aldığını, bu kıymetlerin elde edilmesini, kullanılmasını ve üzerlerindeki hakkı sınırlamaya ya da kaldırmaya yönelik düzenlemelerin, mülkiyetten yararlanma ve mülkiyet üzerinde tasarruf etme yetkilerine ilişkin olduğundan,
mülkiyet hakkına müdahale niteliği taşıdığını belirtmiştir. Bu bağlamda
mülkiyet hakkının sınırlanmasının ancak AY m. 35’te belirtilen kamu yararı
amacıyla kanunla ve AY m. 13’te çizilen çerçeve doğrultusunda yapılabileceği ifade edilmiştir.
Yüksek Mahkeme, kaydileştirme yoluyla kişilerin ellerinde bulunan
sermaye piyasası araçlarının teslimini öngören düzenlemelerin, menkul kıymetlerin daha düşük risk ve maliyet ile saklanabilmesi, basım, ihraç, sigorta
ve saklama masraflarından tasarruf edilmesi, menkul kıymetlerin sahtecilik,
kayıp ve çalınma risklerinden korunması amacıyla tesis edildiklerini, bu
sebeple yapılan bu düzenlemeler ile bazı sınırlamalar getirilmesinin “meşru
temellere dayandığını” belirtmiştir.
AYM kararına göre; kanun koyucunun belirtilen meşru temellere dayanarak sermaye piyasası araçlarının teslimini öngören düzenlemeler getirme hususunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak kanun koyucu bu yetkiyi
kullanırken kamu yararı ve ölçülülük ilkeleri ile bağlıdır. Oysa itiraz konusu
kural ile kanun koyucu telafi edici herhangi bir yol veya tazmin mekanizması öngörmeksizin kişilerin maliki oldukları menkul kıymetler üzerindeki
mülkiyet hakkını sınırsız ve süresiz olarak ortadan kaldırılmış, bu surette
ölçülülük ilkesini ihlal etmiştir. Bu nedenle kamu yararı ile bireyin hak ve
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Kararın Sermaye Piyasası Hukuku bakımından doğurduğu sonuçlara ilişkin ayrıntılı değerlendirme için ayrıca bkz. Özkorkut, 2015, s. 261 vd.
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hürriyetleri arasındaki dengeyi gözetmeyen düzenlemenin AY m. 13 ve m.
35’e aykırılık sebebiyle iptali gerekmiştir.
Kanaatimizce Yüksek Mahkeme’nin mülkiyet hakkını ortadan kaldıran düzenlemeyi iptali yerinde olmakla birlikte “kişilerin maliki oldukları
menkul kıymetler üzerindeki mülkiyet hakkını sınırsız ve süresiz olarak ortadan kaldıran” nitelikte olduğunu tespit ettiği bir kuralı ölçülülük denetimine tabi tutması tartışmaya açıktır. Öyle ki; karar gerekçesinde de açıkça vurgulandığı üzere mülkiyet hakkı bağlamında “bu hakkın ortadan kaldırılması,
kullanılmaz hale getirilmesi veya kullanılmasının aşırı derecede güçleştirilmesi sonucunu doğuran müdahalelerin, bu hakkın özünü zedelediği” ortadadır.
Sonuç
1982 Anayasası’nda her ne kadar açık bir ekonomik düzen tercihi olmasa da, Anayasa’da yer alan hükümlerin devletin ekonomiye müdahalesini
meşru sayan liberal iktisadi politikanın uygulanmasına elverişli olduğu görülmektedir. Devlet, başta AY m. 167 çerçevesinde piyasaların sağlıklı ve
düzenli işlemesini sağlamak amacıyla ekonomiye müdahale etmektedir. Bununla birlikte devletin ekonomiye doğrudan müdahalesinin ortaya çıkardığı
sakıncalar, zaman içinde, idari ve mali özerkliğe sahip, alanında uzman
BİO’ların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle siyasi ve mali baskıların piyasaların işleyişine yaptığı olumuz etki, siyasal iktidar ve ekonomik
güç odakları karşısında hiyerarşi ve vesayet denetimine tabi olmayan özerk
kurumların güçlenmesinde rol oynamıştır. Ayrıca piyasalara ilişkin teknik
sorunların varlığı da uzmanlaşmış personele sahip bir idari teşkilatlanmayı
zorunlu kılmıştır.
BİO’lar, değinilen bu gerekçelerle, uzmanlık alanlarında düzenleme,
denetim ve gözetim yetkisi başta olmak üzere geniş yetkilerle donatılmış ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar olarak yapılandırılmıştır. BİO’lar, büyük
ölçüde, temel hak ve hürriyetleri koruma amacıyla siyasi müdahalelerden
uzak bir alan oluşturma ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak
zaman içinde yargı kararlarına konu pek çok olay kamu gücünü kullanan bu
kuruluşların da yetkilerini aşan birtakım hukuka aykırı uygulamalara imza
attığını göstermiştir. Söz konusu hukuka aykırı uygulamalar, bazen
BİO’ların kendilerine verilen yetkinin sınırını aşmasından bazen de doğrudan bu kuruluşları yetkilendiren temel düzenlemeden kaynaklanmıştır.
Önemle belirtilmelidir ki; kamu gücüne dayalı yetki kullanan tüm idari makamlar gibi BİO’lar da tüm yetkilerini kullanırken AY m. 11 uyarınca
Anayasa hükümleri ile bağlıdırlar. Dolayısıyla düzenleyici işlem yaparken
bu kuruluşların da idarenin düzenleme yetkisine ilişkin kural ve sınırlamalara uyması gerekir. Bu bağlamda BİO’ların düzenleyici işlem yaparken, her
şeyden önce normlar hiyerarşisi ile kanunilik ilkesine uygun hareket etme
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zorunluluğu bulunmaktadır. Normlar hiyerarşisi ve kanunilik ilkesinin sonucu olarak BİO’ların yapacakları düzenleyici işlemler ikincil nitelikte olup
kanuna dayanmalı ve kanuna aykırı olmamalıdır. Benzer şekilde BİO’ları
kuran, görev ve yetkilerini hükme bağlayan kanunların da Anayasa’ya aykırı
olmaması gerekir.
Son olarak; AY m. 13 düzenlemesinin de BİO’ları temel hak ve hürriyetlere müdahale oluşturan tüm işlemlerinde bağlayan anayasal bir düzenleme olduğunu belirtmek gerekir. Buna göre; BİO’lar tüm işlemlerinde müdahalenin hakkın özüne dokunulmaksızın, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük
ilkesine aykırı olmayacak şekilde, Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak yapılıp yapılmadığı gözetmekle yükümlüdür.
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AVRUPA PARLAMENTOSUNUN AVRUPA BİRLİĞİ
BÜTÜNLEŞMESİ VE GENİŞLEMESİNDEKİ ARTAN ROLÜ 1
Increasing Role Of The European Parliament In The European Union
Integration And Enlargement
Seven Erdoğan
Özet: Her ne kadar son dönemde Avro Krizi ve İngiltere’nin üyelikten ayrılmaya karar vermesi gibi meydan okumalarla karşı karşıya kalsa da AB sıklıkla dünya üzerinde
bu zamana kadar devletler arasında oluşturulan en ileri bütünleşme deneyimi olarak
tanımlanmaktadır. AB’nin bu şekilde tanımlanmasında etkili olan ve onu diğer uluslararası örgütlerden farklı kılan faktörlerden biri de sahip olduğu daimi kurumsal yapıdır. Avrupa Parlamentosu AB’nin öncülü konumundaki Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun 1952 yılında kurulmasından itibaren var olan AB kurumlarından biridir.
Her yeni AB antlaşması ile yeni yetkiler elde eden Avrupa Parlamentosu, AB bütünleşmesi ve genişlemesi bağlamında da yeni roller oynar hale gelmiştir. Bu çalışmada
Avrupa Parlamentosunun AB bütünleşmesi ve genişlemesi kapsamında artan yetki ve
rolleri üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda ilk olarak Avrupa Parlamentosunun AB
sistemi içindeki rolü değerlendirilecektir. İkinci olarak, AB genişlemesinde Parlamentonun yerine getirmekte olduğu antlaşmalar kaynaklı ve diğer roller ele alınacaktır.
Son olarak da ilk iki bölümden hareketle Avrupa Parlamentosunun hem AB sistemi,
hem de AB genişlemesi kapsamındaki gelecek dönemdeki rollerine ilişkin varsayımlar sunulacaktır. Çalışma, Avrupa Parlamentosunun hem AB bütünleşmesi hem de AB
genişlemesi bağlamında daha etkin bir rol haline geldiğini savunmaktadır. Buna karşın, Avrupa Parlamentosunun beklentileri ve hâlihazırdaki rolleri arasındaki açık halen kapanmadığından, Parlamentonun gelecek dönemde bu açığı ortadan kaldırmak
üzere harekete geçmesi muhtemeldir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Genişlemesi

Abstract: Despite the challenges faced by the EU under the influence of the Euro Crisis and Britain’s decision for secession in the recent years, the EU has been frequently
labelled as the most developed regional integration initiative among the states in the
world. One of the factors playing vital role in the success and endurance of the EU integration process is its institutional structure. European Parliament has been one of the
EU institutions existing since the formation of the EU project with the establishment
of the EU’s processor European Coal and Steel Community in 1952. European Parliament started to play new roles both within the EU integration and enlargement processes by gaining new powers with the each treaty revision process. In this scope,
firstly the role of the European Parliament in the EU system in general will be elaborated; secondly, European Parliament’s roles in the EU enlargement will be provided
by making a division as the ones deriving from the EU treaties and the others and lastly assumptions basing on the arguments in the first two parts related to the probable
future roles of the European Parliament both within EU integration and EU enlarge1
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ment will be provided. The study argues that the European Parliament has turned into
a more active player both in the EU integration and in the EU enlargement process in
time. Yet, as long as the gap between the European Parliament’s expectations and its
current roles in the EU system continues to exist, it can be foreseen that the European
Parliament may take further actions in order to mitigate this gap.
Keywords: European Union, European Parliament, European Union Enlargement

Giriş
Her ne kadar son dönemde Avro Krizi ve İngiltere’nin üyelikten ayrılmaya karar vermesi gibi meydan okumalarla karşı karşıya kalsa da AB
sıklıkla dünya üzerinde bu zamana kadar devletler arasında oluşturulan en
ileri bütünleşme deneyimi olarak görülmektedir. AB’nin bu şekilde tanımlanmasında etkili olan ve onu diğer uluslararası örgütlerden farklı kılan faktörlerden biri de sahip olduğu kurumsal yapıdır. AB’nin üye devletlerden
bağımsız davranma kapasitesine sahip ulusüstü ve üye devletlerin kontrolü
altında faaliyet gösteren hükümetlerarası kurumların karmasından meydana
gelen kurumsal yapısı, bütünleşmenin başlangıcından itibaren imzalanan her
yeni kurucu antlaşma ile bütünleşmenin ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde
değişim gösterse de günümüze kadar ilk haliyle büyük ölçüde korunmuştur.
AB’nin kurulduğu dönemde tüm dünya genelinde parlamenter demokrasilere doğru bir dönüşüm yaşanmaktaydı ve Avrupa devletleri parlamenter
demokrasiye geçen ilk ülkeler olmaktan dolayı gurur duymaktaydı. Böyle bir
ortamda Avrupa’da yeni bir siyasi düzen inşa etmek üzere varlık kazanan
AB’nin de bir parlamentodan yoksun inşa edilmesi söz konusu olamazdı.
AB’nin kurulduğu dönemde uluslararası düzeyde var olan ve parlamento
olarak adlandırılan tüm kurumlar yasama gücünden yoksun ve danışma organı olarak inşa edilmiştir. Bundan dolayı da AB kurucu antlaşmalarında,
uluslararası arenadaki bu genel modele uygun bir parlamentonun oluşturulması uygun görülerek Avrupa Parlamentosu oluşturulmuştur (Kreppel, 2002:
52).
AB genişlemesine ilişkin karar alma süreci AB’nin karmaşık ve çok
düzeyli yapısını yansıtır niteliktedir. AB’ye üye olmak isteyen ülkenin yanı
sıra Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu gibi AB
kurumlarıyla ile üye devletler genişleme sürecine dahil olmaktadır. Bu çalışmanın amacı AB bütünleşme sürecinde giderek daha etkin bir AB kurumu
haline gelen Avrupa Parlamentosunun AB bütünleşmesi ve AB genişlemesi
dahilindeki rollerini ve bu rollerin zaman içindeki değişimini ortaya koymaktır. Bu kapsamda ilk olarak Avrupa Parlamentosunun AB bütünleşmesinde giderek artan yetkileri üzerinde durulacaktır. İkinci olarak Avrupa
Parlamentosunun AB genişlemesinde ifa etmekte olduğu roller antlaşmalar
kaynaklı ve diğer roller şeklinde ele alınacaktır. Son olarak ise Avrupa Parlamentosunun AB bütünleşmesi ve genişlemesi kapsamında gelecek dönem-

Seven Erdoğan | 279

de rol ve yetkilerini genişletmek üzere atması muhtemel olan adımlar üzerinde durulacaktır. Çalışmanın temel sonucu Avrupa Parlamentosunun genişleme politikası da dahil olmak üzere AB bütünleşmesi genelinde sahip olmayı istediği rol ve yetkiler arasındaki fark devam ettiği sürece kendi yetkilerini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere istekli davranacağı
yönündedir.
1. Avrupa Bütünleşmesi ve Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu AB’nin öncülü konumundaki Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu’nun 1952 yılında kurulmasından itibaren var olan AB kurumlarından biridir. Roma Antlaşması ile Avrupa Parlamentosuna AB bütünleşmesinde yalnızca danışma organı olarak hareket etme yetkisi tanınmıştı.
Bu rol uyarınca Avrupa Parlamentosu bütünleşme gündemine dair konulara
ilişkin bağlayıcı olmayan görüşünü ifade edebilmiştir. Bu da üye devletler ve
diğer AB kurumlarının aldıkları kararlarda ve faaliyetlerinde Avrupa Parlamentosunun görüşleriyle bağlı olmadıkları anlamına gelmekteydi. Avrupa
Parlamentosunun bütünleşmenin erken dönemlerinde sahip olduğu bu sınırlı
ve sembolik yetki, kurumun yalnızca tartışmaların yapıldığı bir platform
olarak algılanmasına ve AB’nin göstermelik bir demokrasi çabası olarak
görülmesinde neden olmuştur (Means, 2016: 5).
Avrupa Parlamentosu üyelerinin doğrudan AB üyesi ülkelerin vatandaşları tarafından seçildiği 1979 yılı Avrupa Parlamentosu açısından bir
dönüm noktası niteliğindedir. Bu sayede Avrupa Parlamentosu dünya üzerinde üyeleri doğrudan seçilen tek uluslararası parlamento haline gelmiştir.
Avrupa Parlamentosunun AB kurumları arasında Avrupa hakları tarafından
seçilen tek AB kurumu olması kaynaklı ayrıcalıklı durumunu sonrasında
sürekli olarak AB bütünleşmesi dahilinde yeni yetkiler elde etmek üzere
kullanmıştır. (Corbett, 1998: 368). Başka bir deyişle Avrupa Parlamentosu
üye devlet vatandaşlarının iradesinin doğrudan AB mekanizması içine dâhil
olmasını sağlayan tek AB kurumudur. Günümüzde Avrupa Parlamentosu ile
birlikte AB’nin karar alma organı olan Bakanlar Konseyinde sadece üye
devlet hükümetleri temsil edilmekteyken, Avrupa Parlamentosunda üye devletlerdeki hem hükümet hem de muhalefet temsil edilme fırsatı elde etmektedir. Bundan ötürü de Avrupa Parlamentosunun AB sistemi içinde üye devlet vatandaşlarının en çok temsil edildiği kurum olduğu ileri sürülebilir
(Renshaw ve Wallace, 1997: 209).
Daha önce de belirtildiği üzere AB sistemi içinde ilk etapta bir danışma organı olarak tasarlanan Avrupa Parlamentosu, üyelerinin ilk kez doğrudan Avrupa vatandaşları tarafından seçilmesinin ardından 7 yıl sonra imzalanan Tek Avrupa Senedi ile yetkilerini önemli bir derecede artmıştır. Roma
Antlaşması’nın ardından yapılan ilk antlaşma değişikliği olan Avrupa Tek
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Senedi ile Avrupa Parlamentosuna tanınan yetkilerden ilki, Birliğin üçüncü
ülkelerle imzaladığı ortaklık anlaşmalarını onaylar hale gelmesidir. Avrupa
Parlamentosunun AB sistemi içindeki konumunu daha güçlü hale getiren
ikinci antlaşma değişikliği ise Avrupa Parlamentosunun görüşlerinin çevre
dışında nitelikli oy çokluğu ile karar alınan konularda dikkate alınmasını
gerektiren işbirliği usulünün kabul edilmesidir. Bu değişiklikle birlikte Avrupa Parlamentosu bazı politika alanları itibariyle AB karar alma sisteminin
parçası haline gelmiştir (Bakınız: Avrupa Tek Senedi).
1992 yılında imzalanarak AB bütünleşmesinin Soğuk Savaşın ardından ortaya çıkan yeni dünya düzeni karşısında radikal bir şekilde değişim
geçirmesini sağlayan Maastricht Antlaşması, Avrupa Parlamentosunun AB
sistemindeki rollerini de radikal değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Anlaşma ile
Avrupa Parlamentosunu karar alma süreçlerinde Bakanlar Konseyi ile eşit
hale getiren ortak karar alma usulü geliştirilmiştir. İlaveten, işbirliği usulünün geçerliği olduğu ve Avrupa Parlamentosunun onay yetkisini kullandığı
karar alma süreçlerinin sayısı arttırılmıştır. Avrupa Parlamentosu, Avrupa
Komisyonunun atanmasından da sorumlu kılınmıştır. Avrupa Parlamentosundaki siyasi grupların Avrupa vatandaşlarının AB hakkındaki farkındalıklarının artmasındaki ve AB bütünleşmesindeki rolleri tanınmıştır (Bakınız
Maastricht Antlaşması).
AB’yi, Soğuk Savaş boyunca ikiye ayrılan Avrupa’nın tekrar birleştirilmesi anlamına gelen büyük genişlemesine hazırlayan Amsterdam ve Nice
Antlaşmaları da Avrupa Parlamentosu tarafından AB sistemi içindeki rol ve
yetkilerini arttırmak üzere bir fırsat olarak görülmüştür. Bu doğrultuda Avrupa Parlamentosunun AB sistemi içindeki yetkileri özellikle ortak karar
alma usulünün geçerli olduğu politika alanlarının sayısında meydana gelen
artışla genişlemiştir (Bakınız: Amsterdam ve Nice Antlaşmaları).
Maastricht Antlaşmasının ardından Avrupa Parlamentosunun yetkilerinde meydana gelen en önemli artış Lizbon Antlaşması ile olmuştur. Lizbon
Antlaşması ile Avrupa Parlamentosu açısından AB sisteminde meydana gelen en önemli yenilik Avrupa Komisyonu başkanının seçilme süreci ile Avrupa Parlamentosu seçimleri arasında kurulan bağlantıdır. İkinci önemli değişiklik ise ortak karar alma usulünün olağan karar alma usulü haline getirilmesi ile Avrupa Parlamentosunun yasama sürecindeki etkinliğinin arttırılmasıdır. Lizbon Antlaşması ile benimsenen üçüncü bir değişiklik de Avrupa Parlamentosuna olağan karar alma usulünün geçerli olduğu politika
alanlarında Birliğin imzaladığı uluslararası anlaşmaları onaylama yetkisinin
verilmesidir. Lizbon Antlaşması ile Avrupa Parlamentosunun yetkilerinde
meydana gelen son önemli değişiklik ise Avrupa Parlamentosunun Birlik
bütçesinin onaylanmasında Bakanlar Konseyi ile eş yetkili kılınmasıdır (Bakınız: Lizbon Antlaşması)
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AB’nin zaman içinde devletlere benzer kurum ve yetkilere sahip olması, devletlere benzer faaliyetler yürütmesi ya da eskiden devletler tarafından yürütülen faaliyetleri yürütmesi demokrasi açığı tartışmasının ortaya
çıkmasını kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle 1990 sonrası dönemde birbiri ardına imzalanan antlaşmalarla gerçekleşen yetki devirleri neticesinde sıklıkla
demokrasi açığı eleştirilerine maruz kalan AB, bu durumu Avrupa Parlamentosunun AB halkları tarafından seçilen tek AB kurumu olması kaynaklı meşruiyetini kullanarak aşma yoluna gitmiştir. Avrupa Parlamentosu bu avantajlı
konumunu AB içindeki yetkilerini arttırmak üzere bir baskı aracı olarak kullanmış ve bunun sonucunda her kurucu antlaşma ile yeni rol ve yetkiler elde
etmiştir (O’Brennan, 2006: 96). Avrupa Parlamentosunun AB içindeki mevcut konumu dikkate alındığında, AB kurumları arasında AB içindeki rolü
itibariyle kuruluş aşamasına kıyasla en fazla değişime uğrayan kurum olduğu
fark edilir. Hatta AB uzun yıllar boyunca Komisyon ve Konsey arasında iki
başlı bir dengede işleyen bir yönetim olarak görülmekteyken, Avrupa Parlamentosunun zaman içinde AB içindeki gücünü arttırması ile birlikte kurumsal olarak üçlü bir yapıya dönüşmesinden bahsedilmeye başlanmıştır (Corbett, Jacobs ve Shackleton, 2003: 209).
Avrupa Parlamentosu ne ulusal parlamentolar gibi son sözü yasa haline gelen tam bağımsız bir parlamento, ne de Konseyin faaliyetlerine meşruiyet kazandırmaktan başka bir gücü olan bir yapıdır (Corbett, Jacobs ve
Shackleton, 2003: 209). Parlamento, AB sistemi içinde artan gücü sayesinde
zaman içinde diğer uluslararası parlamentolara daha az ve ulusal parlamentolara daha çok benzemeye başlamıştır. Zira Avrupa Parlamentosunun AB
içindeki genel amacı, gücünü her daim arttırarak giderek daha fazla oranda
ulusal parlamentolara benzer hale gelmektir.
2. Avrupa Birliği Genişlemesi ve Avrupa Parlamentosu
AB’nin temellerinin atıldığı Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması
ile her Avrupa devletine, AB’ye üye olma imkânı tanınmıştır (Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması, Md. 237). Bu da gösteriyor ki AB kuruluşundan itibaren yeni üye kabulüne ya da genişlemeye açık bir bütünleşme deneyimi olmuştur. Bunun sonucunda, üye devlet sayısı AB’nin kuruluşundan
itibaren gerçekleşen yedi genişleme neticesinde altıdan yirmisekize ulaşmış
ve AB, Avrupa kıtasının neredeyse tamamına yayılan bir büyük bir bölgesel
oluşum haline gelmiştir.
Genişleme, Avrupa Parlamentosu açısından her zaman bir meydan
okuma olmuştur. Çünkü geçmiş genişlemeler; Parlamento için daha fazla
üye, daha fazla dil, ayrıca üye sayısının mevcut üyeler ve yeni üyeler arasında yeniden dağılımında meydana gelen ve küçük devletlerin, nüfuslarının
ötesinde temsili ile sonuçlanan büyük bir tartışma ortamının ortaya çıkması
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anlamına gelmiştir (Corbett, Jacobs ve Shackleton, 2003: 5-6). Dolayısıyla
kendi üzerinde oldukça önemli değişikliklere neden olan bir politika alanına
müdahil olmaktan Avrupa Parlamentosunun kaçınması imkânsız hale gelmiş
ve Avrupa Parlamentosunun genişleme sürecindeki rolleri zaman içinde
artmıştır. Parlamento ilk başlarda Birliğin genişleme ve ortaklık kurma sürecine dair yalnızca fikrini belirtirken zaman içinde karar veren konumuna
yükselmiştir.
AB’nin Maastricht Antlaşması ile siyasi niteliğinin artması genişleme
politikasının da siyasi konuları içerecek şekilde dönüşümünü beraberinde
getirmiştir. Bilhassa demokrasi, insan hakları ve temel haklar gibi siyasi
konulara yapılan vurgu; Avrupa Parlamentosunun genişlemeye daha fazla
ilgi duymasını ve sürece daha fazla müdahil olmasını beraberinde getirmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere AB antlaşmalarında yer alan resmi rol ve yetkileri bağlamında genişleme sürecinin başında ve sonunda yer alan Avrupa
Parlamentosu, zaman içinde AB içinde artan gücü ile birlikte elde ettiği gayri resmi rollerle genişleme sürecinin tüm aşamalarına karışır hale gelmiştir.
Genişleme ile ilgili konular Avrupa Parlamentosu bünyesinde Dış
İlişkiler Komitesinde ele alınmakta, komite aracılığıyla Avrupa Parlamentosu genişlemeye ilişkin gelişmeleri takip ederek gereken durumlara müdahale
etmektedir. Birliğin dış ilişkiler alanında yasal düzenleme yapma hakkına
sahip olmadığından hareketle dış ilişkiler komitesinin birincil faaliyetinin
diğer komiteler gibi yasama çalışmaları olduğunu söylemek mümkün değildir. Yani Avrupa Parlamentosu dış ilişkiler komitesinin resmiyette çok
önemli bir işlevi söz konusu değildir. Komite, sahip olduğu sınırlı yetkilerle
çoğunlukla görüş hazırlamaktadır. Ancak, Avrupa Parlamentosu üyeleri
arasında ilgilenilen konunun önemi nedeniyle Komite mensubu olmaya büyük önem atfedilmektedir. (Bailer ve Schneider, 2000: 33).
2.1. Avrupa Parlamentosunun Genişleme Sürecindeki Antlaşmalar
Kaynaklı Rol ve Yetkileri
AB genişleme politikasının yasal temelini oluşturan AB Antlaşması’nın 49. maddesinde Avrupa Parlamentosunun AB genişlemesindeki resmi
rol ve yetkilerine ilişkin detaylar da mevcuttur. Söz konusu maddeye göre
Avrupa Parlamentosu üyelik başvurusunun ardından bu başvuruyu kabul
eden Bakanlar Konseyi tarafından sürecin en başında bilgilendirilmektedir.
Bu bilgilendirmenin akabinde Parlamento üye tam sayısının çoğunluğu ile
aldığı karar ile başvuruyu onaylayıp onaylamadığını Bakanlar Konseyi’ne
bildirmektedir. İlgili maddede katılım sürecinin ise katılım şartlarını ve kurucu antlaşmalarda yapılması gereken değişiklikleri içeren bir katılım antlaşması ile tamamlanacağı ve söz konusu anlaşmanın da Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiği belirtilmektedir.
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AB genişlemesinin yasal temelini oluşturan bu maddede, sürece ilişkin pek çok ayrıntıya yer verilmemektedir. Bu da genişleme politikasının AB
kurucu antlaşmalarında muğlak şekilde tanımlanmış bir politika alanı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan AB genişlemesine ilişkin karar alma
süreci ve bu politikanın işleyişi AB’nin karmaşık ve çok düzeyli yapısını
yansıtır niteliktedir. AB’ye katılmak isteyen ülkenin yanı sıra Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üye devletler genişleme
sürecine farklı rol ve yetkilerle katılmaktadır (Uilenreef, 2010: 6). Bu da
gösteriyor ki Avrupa Parlamentosu AB genişlemesini kendi çıkarlarına uygun olarak şekillendirmek üzere hareket eden aktörlerden yalnızca biridir.
Bu çalışmada da bu durum yadsınmamaktadır.
Onay rolü, Avrupa Parlamentosunun genişleme sürecindeki en önemli
rolüdür. Bu rolü, Parlamentonun AB sistemi içindeki karar alma ve diğer AB
kurumlarını denetim görevinin genişleme politikasına yansıması şeklinde
görmek mümkündür. (Herman ve Lodge, 1997: 21). Genişlemenin en sonundaki katılım antlaşmasını onay yetkisinin ortaya çıkardığı hukuki güç sayesinde Avrupa Parlamentosu, tüm genişleme süreçlerinde etkili olmayı başarmıştır. Avrupa Parlamentosunun genişleme sürecini şekillendirme kapasitesinin büyük bir kısmı bu rolden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, genişleme
kapsamında Avrupa Parlamentosu tarafından yerine getirilen diğer roller de
çoğunlukla bu role dayanmaktadır. Zira AB sistemindeki rollerini geniş bir
bakış açısıyla yorumlama güdüsü ile hareket eden Avrupa Parlamentosu,
resmi olarak sahip olduğu onay rolünü de uluslararası müzakereler ya da
antlaşmalar itibariyle bir veto oyuncusunun ötesinde olduğunu kanıtlamak
üzere kullanmakta isteklidir (Servent, 2014: 581).
Parlamento, katılım müzakerelerinin tamamlanmasının ardından bir
ülkenin katılımını kendisi açısından önemli olan koşulların karşılanmaması
durumunda engelleyebilme gücüne sahiptir. Bu nedenle genişlemenin başarı
ile tamamlanabilmesi için hem AB kurumlarının hem de AB üyesi haline
gelmek isteyen aday ülkenin Avrupa Parlamentosunun katılım sürecine ilişkin görüşlerini, sürecin her aşamasında önemle dikkate almak zorundadır.
(Corbett, Jacobs ve Shackleton, 2003: 201). Katılım sürecinin sonundaki
onay usulü, Avrupa Parlamentosuna aday ülke ve diğer AB kurumlarının
emek ve zaman harcadıkları süreci bir anda boşa çıkarma potansiyeli vermektedir. Sürecin nihayetinde Avrupa Parlamentosunun vetosu ile karşılaşmak istemeyen aday ülkeler ve diğer AB kurumları, kaçınılmaz olarak Parlamentonun sürece ilişkin görüş ve eğilimlerini dikkate almak durumundadır.
AB’nin ilişki içinde olduğu üçüncü ülkelerin Avrupa Parlamentosu üyelerini
etkilemek üzere Parlamento nezdinde lobi faaliyetleri yürütür hale gelmesi,
onay usulünün Birliğin dış ilişkilerinde Avrupa Parlamentosunu güçlendirdiğinin bir kanıtıdır (Corbett, 1998: 262).
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Onay usulü Avrupa Parlamentosuna genişlemenin koşullarını etkileme
fırsatı vermesinin yanı sıra AB Antlaşmalarında istediği değişikliklerin yapılmasını sağlamak üzere de fırsatlar sunmaktadır. Bilindiği üzere her katılım, Birlik antlaşmalarının revizyonunu beraberinde getirmektedir ve bu
süreçte Avrupa Parlamentosu, diğer AB kurumları üzerinde kendi istediği
antlaşma değişiklikleri için baskı oluşturabilmektedir (Corbett, 1998: 263).
Onay usulü kapsamında Avrupa Parlamentosunun bir ülkenin katılımına ilişkin görüşünün olumlu olmasının Konsey üzerinde herhangi bir bağlayıcılığı söz konusu değildir. Başka bir deyişle, Avrupa Parlamentosu tarafından bir ülkenin katılımı onaylansa dahi Konsey bu görüşü izleyerek ilgili
ülkenin katılımını onaylamak zorunda değildir. Ancak Avrupa Parlamentosunun görüşünün olumsuz olması Konsey’i bağlamaktadır ve böyle bir durumda Konseyin, söz konusu ülkenin katılımını kabul etmesi mümkün değildir (Açıkmeşe, 2012: 627).
Onay usulünün en zayıf yönlerinden biri, Konsey ve Parlamentoya bir
araya gelerek farklı oldukları konulara ilişkin bir orta yolu bulma imkânı
tanımamasıdır (Judge ve Earnshaw, 2003: 2010). Avrupa Parlamentosunun
onay usulü uyarınca önüne gelen katılım antlaşmasına ilişkin değişiklik önerisinde bulunma yetkisi bulunmamaktadır. Yani Parlamentonun önüne gelen
bir katılım antlaşmasını, çekincelerine cevap verecek şekilde Konsey’den
düzeltilerek kendisinin yeniden onayına sunulmasını talep hakkı bulunmamaktadır.
2.2. Avrupa Parlamentosunun AB Genişlemesindeki Diğer Rol ve Yetkileri
AB üyesi devletlerin oybirliği ile karar verdikleri diğer politika alanlarında olduğu gibi genişleme politikasında da Avrupa Parlamentosunun antlaşmalar kaynaklı oldukça sınırlıdır (Avery, 2008: 183). Avrupa Parlamentosunun genişlemede yerine getirdiği rollerin büyük bir çoğunluğu kurumun
gücünü arttırmak amacıyla hareket ederken kendi çabalarıyla elde etmeyi
başardığı rollerdir.
1967 tarihli Dehousse Raporu ile Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler
Komitesi, ortaklık ilişkisi kurmak için bir ülkeden beklenen niteliklerin daha
az talepkâr olması gerektiğini ortaya koymuştur (Cocks, 1973: 38). O dönemde AB tarafından kurulan ortaklık ilişkilerinin, ortak ülkenin üyeliğe
hazır hale gelmesinin ardından AB üyesi haline gelmesini öngörmesinden
hareketle, Parlamentonun AB bütünleşmesinin erken dönemlerinden itibaren
AB üyelik kriterlerine ilişkin görüşünü ortaya koymakta olduğu ileri sürülebilir. Avrupa Parlamentosu sonrasında ilk olarak 1989 yılında Merkezi ve
Doğu Avrupa ülkeleri ile imzalanacak olan ticaret ve işbirliği anlaşmaları
öncesinde söz konusu anlaşmalarda insan haklarına atıfta bulunulmasını
talep etmiştir (Schimmelfennig, 2006: 205). Sonraki dönemlerde de Avrupa
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Parlamentosu, siyasi kriterlerin aday ülkelerce benimsenmesi ve uygulanmasına verdiği önemi açıkça belli eden bir tutum içinde olmuştur. İlaveten Avrupa Parlamentosunun siyasi kriterlere atıf yapılmasını önerdiği dönemde
henüz Kopenhag Kriterlerinin tespit edilmemiş olduğu gerçeğinden hareketle, siyasi kriterlerin AB üyeliğinin en birincil koşulu olarak belirlenmesinde
ve diğer üyelik kriterlerinden öncelikli görülmesinde Parlamentonun rolünün
olduğu iddia edilebilir.
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinin içinden tüm aday ülkeler için belirlenen raportörler tarafından, her yıl Türkiye de dâhil olmak üzere aday ülkeler hakkında özellikle insan hakları başta olmak üzere siyasi
konuları içeren bir rapor hazırlanmaktadır. Avrupa Parlamentosu tarafından
aday ülkelere ilişkin hazırlanan yıllık raporlarda aday ülkelerin tüm üyelik
kriterleri açısından ziyade Avrupa Parlamentosu açısından her zaman daha
öncelikli olan siyasi kriterlere ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.
Başka bir ifadeyle Avrupa Parlamentosu, üyelik kriterlerinden siyasi kriterleri, katılım açısından birincil önemde görmekte ve aday ülkeleri söz konusu
kriterleri temel alarak değerlendirmeyi tercih etmektedir. Avrupa Parlamentosunun aday ülkelerle ilişkisinde siyasi kriterleri öncelikli olarak ele almasında kendisini AB içinde temel hak ve özgürlükler ile insan haklarının koruyucusu olarak görmesi etkilidir (O’Brennan, 2006: 110). Söz konusu raporlar temelinde Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan görüşme ve
oylama, Avrupa Parlamentosunun genişleme ve aday ülkelere ilişkin tutumunu anlamak açısından önemlidir. Bu nedenle katılım sürecinin nihayetinde Avrupa Parlamentosunun onay sürecini sorunsuz bir şekilde atlatmak
isteyen aday ülke ve diğer AB kurumlarının bu raporları yakından dikkate
alması önem arz etmektedir.
AB bütçesini onaylayan Avrupa Parlamentosunun aday ülkelere ayrılan mali yardım miktarlarını etkileyebilme kapasitesi vardır. Avrupa Parlamentosu da bu yetkisini kullanarak bazı adaylara daha fazla kaynak tahsis
edilmesini sağlayarak söz konusu adayın AB üyeliğine hazırlık sürecinde
AB tarafından daha fazla desteklenmesine katkıda bulunabilmektedir.
Birlik ile gelecekte üye olması planlanan üye devlet arasında imzalanan ortaklık anlaşmalarıyla oluşturulan karma parlamento komisyonu, Avrupa Parlamentosunun aday ülkenin AB üyeliğine hazırlık sürecinde önemli
yasal reformlara imza atacak organı olan ulusal parlamentosuyla ilişki içinde
olması ve dolayısıyla katılım sürecine katkı sağlaması açısından ayrı bir
öneme sahiptir. Karma parlamento komisyonu, ortaklık anlaşmasının işleyişini takip etmekte ve ortaklık konseyinin raporlarını ele alarak konseye tavsiyeler sunmaktadır. Müzakerelerin başlamasının sonrasında aynı zamanda
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müzakerelerin seyrini de takip etmekte ve müzakerelere ilişkin fikirlerini de
beyan etmektedir (O’Brennan, 2006: 133-134).
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonun seçimindeki rolüyle bu
kurumun oluşumuna büyük ölçüde etki etmektedir. Bu kapsamda, genişleme
dâhil olmak üzere tüm konularda Avrupa Komisyonunun faaliyetlerini genel
olarak yönlendiren Komisyon Başkanının ve genişleme politikasından sorumlu komiserin atanması sürecinde de Avrupa Parlamentosu yer almaktadır. Parlamento, Komisyonu atamadan önce, komiserlerin sorumlu olacakları
alana ilişkin bilgi ve tutumlarını ölçmektedir (Avrupa Parlamentosu İç Tüzüğü, Kural 117-118). Yani Komisyonun genişleme sürecindeki rollerini
yerine getirmesinde oldukça önemli olan Komisyon Başkanı ve genişlemeden sorumlu komiserin tayininde önemli bir role sahiptir. Ek olarak, Avrupa
Parlamentosu genel kurulu; tartışma, soru ya da raporlar gibi çeşitli yöntemlerle Avrupa Komisyonun faaliyetlerini denetleyebilmektedir. İlk olarak,
Komisyon Başkanı ya da komiserlerin Avrupa Parlamentosunun ilgi duyduğu konulara ilişkin genel kurula katılıp Parlamentoyu düzenli bir şekilde
bilgilendirmesi gerekmektedir. Ayrıca Komisyonun siyasi ve idari kanadından bazı temsilciler, Parlamento bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin
faaliyetlerine düzenli olarak katılmaktadır. İkinci olarak Parlamento üyeleri,
bilgi sahibi olmak istedikleri ya da açıklama yapılmasını istedikleri durumlarda Komisyona yazılı ya da sözlü sorular yöneltebilmektedir. Söz konusu
sorular öncelik durumuna göre üç ya da altı hafta içinde cevaplandırılmakta
ve cevaplar Birliğin resmi gazetesinde yayınlanmaktadır. Üçüncü olarak
Avrupa Parlamentosu genel kurulunda görüşülmek üzere Avrupa Komisyonu, yıllık faaliyetlerine ilişkin bir raporu Parlamentoya teslim etmektedir.
Bunun dışında politika alanları itibariyle yıllık ya da üçer yıllık olmak üzere
Komisyon tarafından Parlamentoya teslim edilen diğer dönemsel raporlar da
söz konusudur (Corbett, Jacobs ve Shackleton, 2003: 242). Avrupa Komisyonuna ek olarak Konsey de genişleme sürecine ilişkin faaliyetleri itibariyle
Komisyona kıyasla sınırlı olsa da Parlamentonun denetimine tabidir. Kısaca,
Avrupa Parlamentosu AB genişlemesine müdahil olan diğer AB kurumlarıyla arasındaki ilişkiler temelinde de genişleme politikasını etkileyebilmektedir.
3. Avrupa Parlamentosunun Avrupa Bütünleşmesinin Geleceğine İlişkin
Varsayımlar
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi yetkileriyle uyuşmayan
düzeyde yüksek bir itibara sahiptir. Avrupa Parlamentosunun yetkileri oldukça sınırlı olan dış ilişkiler ve savunma alanlarında bir komiteye sahip
olması ve söz konusu komitenin Parlamentonun en itibarlı komitelerinden
birisi olarak anılması, bu konuya verilen önemin bir göstergesi niteliğindedir
ve gelecekte bu alandaki gücünü arttırmak niyetinde olduğunun bir göstergesi olarak da yorumlanabilir (Dinan, 2005: 302).
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Daha önce de belirtildiği üzere AB genişleme kapsamında sahip olduğu anlaşmalar kaynaklı rollerin yanı sıra zaman içinde faaliyetleri neticesinde başka roller de elde etmiştir (Herman ve Lodge, 1978: 22). Bu durum,
ilerleyen dönemde Avrupa Parlamentosunun gücü ve rolleri arasında bir
denge oluşturmak üzere harekete geçeceğinin bir kanıtı olarak görülebilir.
Ek olarak Parlamento, hiçbir zaman antlaşmalarla gücünde meydana gelen
artıştan tam olarak memnun olmamıştır. Çünkü antlaşmalarla meydana gelen
değişiklikler, bu kurumun beklentilerini karşılamaktan uzak olmuştur. Dolayısıyla bu zamana kadar gerçekleşen güç artışlarının hepsi Parlamento tarafından doğru yönde atılan adımlar olarak algılanmıştır (Judge ve Earnshaw,
2003: 56). Bu tespitten hareketle ilerleyen dönemde Parlamentonun Birliğin
genişleme süreçlerinde de daha etkili olmak üzere yeni roller elde etmek
konusunda istekli olacağı varsayımında bulunmak mümkündür. Zira Avrupa
Parlamentosunun AB bütünleşmesinin herhangi bir alandaki rol artışı, yetkilerinin artmadığı alanlardaki rollerindeki artışın da önünü açmaktadır.
Avrupa Parlamentosu, normal koşullarda AB sistemi içinde AB halklarının AB ile ilgili konulardaki hassasiyetlerini gündeme getiren ve bu hassasiyetlere uygun olarak AB politikalarının şekillenmesini sağlamaya çalışan
kurum olarak davranmak yerine; bu zamana kadar daha çok AB kurumsal
yapılanması içinde sürekli olarak kendi gücünü arttırmak için çaba sarf eden
bir kurum gibi hareket etmiştir (Welsh, 1996: 61). Bu durum Parlamentonun
gelecekte gücünü arttırmak üzere atacağı her adımda, karşısına önemli bir
engel olarak çıkabilir. Zira Avrupa Parlamentosu, Avrupa halklarıyla bağlantı kuramazsa AB içinde demokratik meşruiyet söylemleriyle gelecek dönemde gücünü arttırması söz konusu olamayacaktır (Bergman ve Raunio, 2001:
130). Bu durum genişleme politikası itibariyle gelecek süreçte yeni roller
elde edebilmesini de zorlaştırabilir. Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarıyla
Komisyon Başkanının seçilmesi süreci arasında Lizbon Antlaşması ile birlikte yaratılan bağın, bir yandan Avrupa Parlamentosu seçimlerine düşük
olan katılım oranlarını arttırması diğer yandan ise Avrupa halklarının görüşlerinin AB’nin yürütme organı konumundaki Komisyonun oluşumuna yansıtılması hedeflenmektedir. Bu iki hedef hesaba katıldığında ise Lizbon Antlaşması ile getirilen bu yeniliğin Antlaşmanın en önemli hedeflerinden biri
olan daha demokratik bir AB yaratma hedefine hizmet ettiği görülmektedir
(Baykal, 2014: 13). Mayıs 2014’te gerçekleşen AP seçimlerine katılımın
düşük olması, hem bu değişikliğin hem de bu değişiklikle erişilmeye çalışılan hedeflerin sorgulanması sonucunu ortaya çıkarabilir. Bu nedenle de
AB’nin demokratik meşruiyetini bahane ederek AP’nin, hem AB’deki hem
de genişleme politikası kapsamındaki rollerini genişletmesi zora girebilir.
Avrupa Parlamentosunun genişleme politikasına ilişkin hem eleştirileri hem de bu eleştirilere neden olan aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik
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önerileri bulunmaktadır. Bu tespitten hareketle Parlamentonun gelecek dönemde genişleme politikasının değişimi yönünde bir tavır ortaya koyacağını
ve bu değişimi kendi beklentileri doğrultusunda şekillendirmek üzere çaba
sarf edeceğini beklemek mümkündür.
Sonuç
AB bütünleşmesinde ilk etapta danışma organı olarak tasarlanan Avrupa Parlamentosu zaman içinde ulusal parlamentolara giderek daha fazla
benzer hale gelme motivasyonu ile davranarak hem AB bütünleşmesi hem
de AB genişlemesinde yeni yetkiler elde ederek bu iki süreci de daha fazla
şekillendirme kapasitesine sahip bir aktör haline gelmiştir. Avrupa Parlamentosu AB bütünleşmesini daha ileri noktalara taşıyan her AB Antlaşması
ile daha güçlü bir AB kurumu haline gelmiştir. AB bütünleşmesinin değişen
ihtiyaçlarına cevap vermek üzere imzalanan her yeni kurucu antlaşma ile
yeni yetkiler elde eden Avrupa Parlamentosu bu gücünü AB genişlemesi de
dahil olmak üzere tüm alanlarında daha güçlü bir aktör olmak üzere kullanmıştır. Avrupa Parlamentosunun hedefleriyle sahip olduğu yetkiler arasındaki fark kapanıncaya kadar Avrupa Parlamentosunun AB bütünleşmesi ve
genişlemesi kapsamında yeni roller elde etmek üzere harekete geçmesi muhtemeldir. Ancak bütünleşmenin içinden geçmekte olduğu kriz ortamı ve Avrupa Parlamentosu ile AB halkları arasındaki kopukluk Avrupa Parlamentosunu hedefini gerçekleştirmede bir hayli zorlayacak gibi görünmektedir.
Avrupa Parlamentosunun bundan sonraki süreçte AB bütünleşmesindeki rolü
Birliğin gelecek süreçlerdeki evrimi ile de paralel olacaktır.
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HÜKÜMET SİSTEMİ OLARAK BAŞKANLIK SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE

An Assessment on Applicability of The Presidency System in Turkey
Yücel Özden & Sıla Sabancılar Eren



Özet: Ülkelerde uygulanan hükümet sistemleri ile ülkelerin sahip olduğu demokratik
değerler arasında bağ kurulmaktadır. Ancak ülkelerin demokrasi düzeyleri sadece sahip olduğu rejimlerle açıklanamaz. Çünkü aynı hükümet sistemi farklı ülkelerde uygulanmakta ancak her ülkede aynı başarı düzeyi görülememektedir. Bu doğrultuda, başkanlık sisteminin en tipik örneği olan ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasında demokrasi uygulamaları bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla bir
ülkede var olan rejimin yanında; o ülkedeki devlet-demokrasi anlayışı, parti sistemi,
seçim sistemi, ülkenin etnik, ideolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı da göz
önünde bulundurulmalıdır. Parlamenter sistem geleneğinden gelen Türkiye’de siyasi
sistem tartışmaları başkanlık sistemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde uygulanmakta olan parlamenter sistem; siyasi istikrarsızlık, koalisyon hükümetleri, erkler
ayrılığı ihlali, yasama ve yürütme organlarının etkisizliği gibi nedenlerle eleştirilmektedir. Bu yaşanan olumsuzlukların temel nedeni parlamenter sistem olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada, karşılaştırmalı olarak parlamenter sistem ve başkanlık sistemi üzerinde durulacak ve temel özellikleri açıklanacaktır. Diğer yandan, Türkiye’ de
uygulanan parlamenter sistemin eksiklikleri ve neden olduğu sorunlar incelenecektir.
Ayrıca olumlu ve olumsuz özellikleriyle başkanlık sisteminin Türkiye’de uygulanabilirliği değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Başkanlık sistemi, Parlamenter sistem, Türkiye
Abstract: Ties can be established between the countries’ government systems and
democratic values that they have. But only the countries' regimes do not reflect if democratization success can be assessed or not. Because the same government system in
different countries can not achieve the same success. The success of the government
system applied in a country state is affected by state-democracy understanding, the
party system, electoral system, the country's ethnic, ideological, cultural and socioeconomic structure. Although many countries implement the presidential system, this
system is implemented by United States the most successfully.The debate in Turkey,
which have traditional roots of parliamentary sysytem, currently focuses on presidential system.The parliamentary system in our country is criticized for the reasons such
as political instability, coalition governments, ineffectiveness and violation of separation of powers.The bill of experiences Turkey's democracy and legitimacy crisis is
addressed to parliamentary system. In this study parliamentary and presendential system will be compared and questions will be discussed if political and legal problems
which Turkey facing are because of parliamentary system or not.It will also assess the
positive and negative features of the applicability of the presidential system in Turkey.
Keywords: Presidential System, Parliamentary System, Turkey
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Giriş
Hükümet sistemi tartışmaları Türkiye’de yıllardır tartışılan bir konu
olmuştur. Bu tartışmalar özellikle belli siyasi liderlerin etkisiyle siyasal
planda tutularak ülke gündeminde yer bulmuştur. Osmanlı-Türk geleneği
çerçevesinde Cumhuriyet öncesi ve sonrasında, 1921 Anayasası dışında Türkiye’de parlamenter hükümet sistemi uygulanmıştır. Bu anlamda tabiatıyla
parlamenter sistem farklı açılardan eleştirilmiş ya da desteklenmiştir. Bu
tartışmalar doğrultusunda, hükümet sistemi değişikliği ile parlamenter sistemin yerine başkanlık sistemi önerilmiştir.
Öncelikle, hükümet sistemi tartışmalarında uygulanan sistemin başarılı olup olmadığı konusunda kesinlik bulunmamaktadır. Çünkü her sistemin
uygulamada birtakım eksiklikleri ve üstünlükleri vardır. Ayrıca, hükümet
sistemleri ülkeden ülkeye de farklılıklar gösterebilir. Böylece aynı hükümet
sisteminin uygulandığı iki farklı ülkede farklı sonuçlar doğabilir. Bu nedenle, hükümet sistemi tartışmaları yapılırken günübirlik siyasi kaygılarla hareket edilmemelidir. Ülkenin devlet geleneği, seçim sitemi, parti sistemi, demokrasi anlayışı ve toplumsal yapısı gibi unsurlar bir devletin siyasal yapısını ve kurumlarını belirlemektedir. Dolayısıyla bir ülkede uygulanan hükümet
sistemi tartışılırken bu unsurlar öncelikle incelenmelidir. Çünkü bir ülkedeki
demokrasi anlayışı ve gelişmişlik düzeyi doğrudan uygulanan hükümet sistemiyle ilgili değildir. Demokratik sistem olarak, parlamenter ve başkanlık
sistemleri eşdeğerdir.
Bu çalışmada, ilk olarak hükümet sistemleri incelenerek başkanlık ve
parlamenter hükümet sistemlerinin temel özellikleri açıklanacaktır. Ardından
günümüze kadar anayasal gelişmeler çerçevesinde Türkiye’de uygulanan
hükümet sistemi ele alınacak ve son olarak da Türkiye’de başkanlık sisteminin uygulanabilirliği tartışılacaktır.
1. Hükümet Sistemlerine Genel Bir Bakış
Kuvvetler ayrılığı teorisinin kurucusu olan Montesquieu, devletin
elinde bulundurduğu yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirinden
ayrılması gerektiğini savunmaktadır (Gözler, 2012: 220). Anayasacılığın
temel gereklerinden biri olan kuvvetler ayrılığı, devletin temel yetkilerinin
işlevsel ve yatay olarak ayrılması anlamına gelir (Erdoğan, 2014: 73). Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile devletin gücünün tek bir elde toplanmasını önlemek
ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak amaçlanır
(Özbudun, 2005: 171). Bu teori devlet iktidarını kısıtlamak amacıyla devletin üç ayrı gücünün de üç ayrı organa verilmesi üzerine kuruludur. Bütün
çağdaş anayasalar tarafından kabul edildiği üzere, devlet yasama, yürütme ve
yargı kuvvetleri ile iradesini ortaya koyar (Teziç, 2012: 417). Bir ülkede
uygulanan hükümet sistemi yasama, yürütme ve yargı arasındaki iş bölümünü ve karşılıklı ilişkileri belirler.
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Hükümet sistemleri kuvvetlerin ayrılığı ve birliğine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma yasama ve yürütme kuvvetleri dikkate alınarak yapılır.
Zira bütün çağdaş demokratik sistemlerde bağımsız olduğu kabul edilen
yargı bu tasnifin dışında tutulur (Gözler, 2004: 82). Kuvvetlerin birliğine
dayanan sistemlerde; kuvvetlerin yürütmede birleştiği sistemler monarşi ve
diktatörlük, kuvvetlerin yasamada birleştiği sistemler ise meclis hükümeti
sistemidir (Çetin, 2014: 272).
Mutlak monarşi, kuvvetlerin tümünü devlet benim sloganıyla bir
kişinin elinde bulundurduğu hükümet sistemidir. Bu sistemde, devlet içinde
tek yetki sahibi hükümdardır. Hükümdar, genellikle metafizik bir kaynaktan
geldiğini ileri sürdüğü hakimiyetine dayanarak devleti yönetir (Tunaya,
1982: 392). Diktatörlük; yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek bir elde
ya da bir grubun elinde tutulduğu bir rejimdir. Diktatörlük demokratik bir
rejim değildir. Ancak tarihsel sürece baktığımızda bazı diktatörlerin kendilerini meşru kabul ettirmek için, adil olmayan seçimler veya halk oylaması
düzenledikleri plebisit uygulamalar görülebilir (Gözler, 2012: 224).
Monarşilerde devletin başındaki kişi görevi veraset yoluyla alırken,
diktatörlükte ise kişiler zor kullanma ve anayasal sınırların dışında keyfi
hareket edebilir (Heywood, 2012: 433).
Meclis hükümeti sisteminde, yasama ve yürütme kuvvetleri yasama
organında birleşmiştir. Yasama organı hem kanun yapar hem de yaptığı
kanunları uygular. Meclis hükümeti sistemi, Rousseau tarafından
benimsenen egemenliğin tekliği ve bölünmezliği ilkesine dayanır. Aynı
zamanda, bu sisteme konvansiyonel sistem de denir (Gözler, 2012: 225226).
Kuvvetlerin ayrılığına göre hükümet sistemleri; yasama ve yürütme
erkinin katı bir şekilde ayrıldığı, aralarında sınırlı bir ilişki olan başkanlık
sistemi, yasama ve yürütmenin daha yumuşak ve dengeli ayrıldığı ve
aralarında karşılıklı işbirliğinin kurulduğu parlamenter
sistem ve
cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği yarı başkanlık sistemidir
(Özbudun, 2005: 349). Çalışmamızın temel odak noktasını başkanlık sitemi
ve parlamenter sistem oluşturduğu için, bu hükümet sistemlerini ayrıntılı
olarak inceleyeceğiz.
1.1 Başkanlık Sistemi
Başkanlık sistemi, parlamenter sistemin başlıca alternatifi olup
(Heywood, 2012: 401), tipik bir ABD hükümet sistemidir (Erdoğan, 2015:
452). Sert kuvvetler ayrılığı sistemi olarak da bilinir. Yasama ve yürütme
kuvvetleri birbirinden mutlak bir şekilde ayrılan iki organa verilmiştir. Bu
organlar hem kaynak bakımından hem de varlıklarını sürdürme bakımından
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birbirinden bağımsızdır (Gözler, 2012: 231). Dünya devletleri arasında
azınlık olan bu sistemler, devlet başkanlığını hükümet başkanlığı ile
birleştiren bir başkana sahiptirler (Roskin, 2013: 268). Devlet başkanı ve
parlamento halk tarafından ayrı seçimlerde seçilerek göreve gelir. Devlet
başkanı belli bir partiden gelmiştir ve yürütme yetkisini elinde bulunduran
kişidir. Hükümet, devlet başkanının seçtiği kişilerden oluşur (Sayarı &
Bilgin, 2015: 191). Bu sistem, “Kurucu Babalar” denen kişilerin aşırı
yürütme gücünün ortaya çıkmasını engellemek için geliştirdikleri kontrol ve
denge (checks and balances) mekanizmasına sahiptir (Heywood, 2012: 401).
Böylece kuvvetler arasında oluşabilecek gerilim önlenirken, yasama ve
yürütme organlarının sahip oldukları gücü kötüye kullanmaları engellenir.
Başkanlık sisteminin yapısal özellikleri şu şekilde özetlenebilir;
- Yürütme organı tek kişiden (başkan) oluşur, başkan hem devletin
hem de hükümetin başkanıdır (Tunaya, 1982: 395).
- Başkan halk tarafından belirli bir dönem (4 yıl) için seçilir ve normal
süresi dolmadan da yasama organı tarafından görevden alınamaz (Gözler,
2012: 233).
- Yasama ve yürütme birbirinden ayrı olduğu için meclisin başkanı
düşüremediği gibi, başkan da meclisi dağıtamaz ve yeni seçimlere gitme
kararı alamaz (Erdoğan, 2015: 454).
- Aynı kişi hem yasama organında hem de yürütme organında yer
alamaz. Ayrıca, başkan yasama organının çalışmasına katılamaz (Gözler,
2012: 234).
Bu özellikler doğrultusunda başkanlık sistemi anayasal organlar
arasında denge ve işbirliğine dayanan görece başarılı bir kuvvetler ayrılığı
modeli oluşturur. Bu sistemdeki organik ayrılık, kural koyma ve uygulama
işlevlerinin de esasen ayrı tutulmasına daha fazla olanak tanımaktadır
(Erdoğan, 2014: 21). Yani, parlamento kendi sınırları içerisinde yasa
yaparken, başkan da yasalar çerçevesinde kendi iradesi ile hükümet işlerini
yürütür.
Her hükümet sisteminin olduğu gibi başkanlık sisteminin de güçlü ve
zayıf yanları bulunmaktadır. Gözler’e (2012: 239-240) göre; başkanlık
sistemi güçlü, istikrarlı ve daha demokratik bir yönetim yaratır. Bu özellikler
de diğer hükümet sistemlerinden başkanlık sisteminin güçlü yanlarını ortaya
çıkarır. Başkanlık sisteminin zayıf yönleri ise; katı bir sistem olduğu, rejim
krizlerine, çift meşruluk sorununa, siyasal kutuplaşmaya ve iktidarın
kişiselleşmesine yol açabileceği kanısıdır.
Başkanlık sistemi, ABD’nin siyasal kültürüyle iç içe geçmiş birçok
unsurla birleşir. Zayıf parti disiplini, arasındaki düşünsel farklılıkların silik
olduğu hakim iki partiye dayanan bir siyasal iklim ve güçlü federatif yapı
başkanlık sisteminin ABD’de istikrarlı bir şekilde yürütülmesini sağlar
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(Taşkın, 2014: 320). Çam’a göre (1999: 534), Başkanlık sisteminin
değerlendirilmesin de gözetilmesi gereken bir husuta rejimin ABD’ye özgü
oluşudur. Başkanlık rejimi teorik olarak Kostarika ve Venezuella gibi Latin
Amerika ve Afrika ülkelerinde de görülebilmektedir. Ancak, bu ülkelerede
seçmenlerin fikirlerinden çok askerlerin hakimiyetinin kişilere bağlı olması
nedeniyle başkanlık sistemi yürütülememiştir. Partiler kök salmamakta ve
darbelere zemin bulunmaktadır. Başkan parlamentoya hakim olmakta ve bu
da yarı diktatör bir rejime dönüşmektedir.
1.2. Parlamenter Sistem
Klasik örneği İngiliz devlet sistemi olan parlamenter sistem,
Westminster modeli olarak da adlandırılır (Akgül, 2010: 92). Eipstein
parlamenter sistemi, yürütme iktidarının yasama iktidarından kaynaklandığı
ve ona karşı sorumlu olduğu anayasal demokrasi tipi olarak tanımlar
(Uluşahin, 2003: 2002). Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yumuşak bir
şekilde ayrıldığı parlamenter sistemde, yasama ve yürütme yetkileri iki ayrı
organa verilir. Ancak bu organlar birbirinden tam olarak bağımsız
olmamakla birlikte, iç içe geçmişlerdir (Gözler, 2012: 242). Yürütme
organının başkanı devlet başkanıdır. Ancak hem cumhuriyet tipi hem de
monarşik parlamenter sistemlerde, siyasal güç devlet başkanı tarafından
görevlendirilen ve yasama kurumunun güvenini alan bir hükümet kadrosu
tarafından kullanılır (Turan, 1977: 191). Parlamenter sistemde hükümetin
başı (başbakan) ve onun hükümeti (bakanlar kurulu), yasama organının
güvenine dayanır ve güvensizlik oyu ile görevden uzaklaştırılabilir (Lijphart,
2014: 144).
Parlamenter sistemin yapısal özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
- Parlamaenter sistemlerde yürütme yetkisi devlet başkanı
(cumhurbaşkanı/kral) ve bakanlar kurulu olmak üzere iki-başlıdır (düalist
yürütme). Devlet başkanı, yasama organı karşısında sorumsuzdur.
Dolayısyla yetkilerini başbakan veya bir bakanın karşı imzasıyla kullanabilir
(Gözler, 2012: 243).
- Yürütme organı doğrudan doğruya halk tarafından seçilmez. Bu
nedenle başbakanlar yasama organı üyeleri tarafından seçilirler (Lijphart,
2014: 145).
- Bakanlar kurulunun yasama organına karşı bireysel ve kolektif
sorumluluğu vardır. Yasama organı güvensizlik oyuyla kabineyi görevden
alabilir. Politik uygulamalarından dolayı bakanlar kurulu parlamentoya
hesap vermek zorundadır (Erdoğan, 2015: 462).
- Parlamenter hükümet sistemlerinde aynı kişi, aynı anda hem yasama
hem yürütme organında görev alabilir. Bununla birlikte, bakanlar kurulu
yasama organının çalışmalarına katılabilir (Gözler, 2012: 247).
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- Parlamenter sistemde, yasama organının hükümeti güvensizlik
oyuyla düşürebilmesine karşılık olarak, yürütme organının da fesih yetkisine
dayanarak seçilmiş meclisin görevine son verme yetkisi bulunur (Teziç,
2012: 490).
Bu yapısal özellikleri taşıyan parlamenter hükümet sistemi
Heywood’a göre (2012: 400) pek çok liberal demokrasi tarafından
benimsenmiştir. Bu demokrasilerin çoğu İngiliz modeline dayanan
Westminster modelidir. Benzer parlamenter sistemler Almanya, İsveç,
Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi devletlerde de ortaya
çıkmıştır. Bu sistemin temel özelliği, yasama ve yürütme gücünün
kaynaşmış olmasıdır.
Diğer sitemler gibi parlamenter hükümet sitemin de güçlü ve zayıf
yanları bulunmaktadır. Gözler (2012: 248); parlamenter sistemde
tıkanıklıkların “güvensizlik oyu-fesih” gibi yöntemlerle çözülmesini, halkın
desteğini yitirmiş hükümetlerin değişimine imkan veren esnekliği, sitemin
kutuplaşmaya yol açmamasını ve devlet başkanının ılımlaştırıcı ve uzlaştırıcı
rolünü parlamenter sistemin güçlü tarafları olarak açıklar. Sistemin zayıf
yönleri ise hükümetin parlamento tarafından görevden alınması, koalisyon
hükümetleri ve düşük nitelikli bir domokrasidir.
Erdoğan parlamentarizmin yumuşak da olsa, kuvvetler ayrılığına
dayanmadığını belirtir. Yazara göre, yürütmenin oluşumu hukusal olmasada
siyasi olarak yasamadan bağımısız değildir. Bu nedenle yürütmenin
yasamaya bağımlı kaldığını ifade eder (2015: 463). Diğer taraftan Kuzu’ya
göre, parlamenter sistemde yasamanın yürütmenin kontrolünde çalışması,
kuvvetler arasındaki dengeyi bozmaktadır. Bu durum yürütmeyi yasama
karşısında daha güçlü bir konuma getirir. Parlamentodan geçen yasaların
%98’i hükümetlerden, geri kalan %2’lik kısım ise milletvekillerinin teklifi
olarak gelmektedir. Bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesini işlemez duruma
getirmektedir (2012: 90). Öncelikli olarak parlamenter sistemde yasama ve
yürütme organları arasında etkileşim ve işbirliği vardır. Dolayısıyla bu organlar arasında dengenin iyi kurgulanması gerekir. Günümüz parlamenter
sistemlerinde yürütmenin yasama üzerinde bir hakimiyet kurduğu gerçektir.
Ancak bu durum parlamenter sistemin temel dinamiklerinden ziyade, ülkenin sahip olduğu demokratikleşme düzeyi ve algısıyla ilgilidir.
Heywood (2012: 401) parlamenter sistemin zayıf hükümetler ve siyasi
istikrarsızlıkla ilişkilendirildiğini belirtir. Bu durum, genellikle çok parçalı
parti sisteminden ve seçim sisteminden kaynaklanır. Taşkın’a göre (2014:
320); parlamenter sistemin koalisyonlara neden olması bir avantaj olarak da
kabul edilebilir. Koalisyon toplumsal uzlaşıya hizmet ederek, farklı siyasi
görüşlere sahip siyasi partiler arasında işbirliğine ve toplumsal barışa katkı
sunabilir. Ayrıca, parlamenter sistemin esnekliği, sorunlara farklı
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almaşıklarla çözüm bulunması ve devlet başkanının siyasi uzlaşma için
oynadığı rol önemlidir.
2.Anayasal Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanan Hükümet
Sistemleri
Anayasacılık hareketleri devletin varoluş nedenlerini, amaçlarını ve
insan haklarının korunmasını gerçekleştirmek için başlatılmıştır (Erdinç,
2010: 58). Anayasacılık, insan haklarını hem korunması gereken bir amaç,
hem de siyasal iktidarı sınırlamaya yönelik bir araç olarak değerlendirmektedir (Arslan, 2005: 24). Bu bağlamda, insanın insan olmaktan dolayı sahip
olduğu hakları tanımak ve güvence altına almak, kuvvetler ayrılığı sistemini
kurmak, anayasal devleti bütün kurum ve kuralları ile var ederek siyasal
iktidarı sınırlandırmak anayasacılık açısından önem taşımaktadır (Yazıcı,
2009: 21).
Osmanlı İmparatorluğu, yönetim sistemi bakımından mutlak monarşiydi ve bu sistemde padişahın yetkilerini sınırlandırabilecek mekanizmalar
yoktu. Padişah tüm görev ve yetkileri kullanma ve paylaşma gücüne sahipti.
Bu açıdan, mutlakıyetçi bir yapının anayasal sürece adım atması ancak 19.
yüzyılda mümkün olabilmiştir (Dikici, 2009: 45). İlk Osmanlı Anayasası
olan, Mithat Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından Belçika, Polonya
ve Prusya Anayasalarından esinlenerek hazırlanan Kanun-i Esasi Heyet-i
Vükela’dan geçtikten sonra Padişah II. Abdülhamit tarafından ferman biçiminde ilan edilmiştir (Atar, 2000: 20).
Parlamenter sistemin ilk kez 1876 Anayasası ile Türk anayasa hukukuna girdiği kabul edilebilir. Ancak, 1876 Anayasası parlamenter sistemin
özelliklerini içermesine karşın, tam olarak parlamenter sistemi inşa edememiştir (Erdoğan, 2008: 36). 1876 Anayasası hükümdarın yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın paylaşılması konusunda son derece yetersizdir. Çünkü
yasamada son söz meclise değil, padişaha aittir. Ayrıca yürütme yetkisini
elinde bulunduran hükümet, padişaha karşı sorumludur. Padişaha meclisi
istediği zaman dağıtma yetkisinin verilmesi de, bir başka sakıncalı hükümdür (Özbudun, 2005: 26).
Olumsuz yönlerin yanı sıra, 1876 Anayasasının ilanı ve meclisin açılması, daha sonraki süreçler için bir hazırlık dönemi olmuş ve siyasal bilinçlenmeyi arttırmıştır. Yaklaşık 30 yıl süren mutlakıyet rejimi, 23 Temmuz
1908’de II. Meşrutiyetin ilanı ile sona ermiş ve 1876 anayasası, üzerinde
bazı değişiklikler yapılarak yeniden uygulanmaya konmuştur (Gürbüz, 1982:
10). 1909 yılında yapılan değişikliklerden sonra anayasal monarşiye geçilmiş, demokratik yasama ve yürütme organı, kuvvetlerin işbirliğine dayalı
klasik parlamenter sistemin unsurları oluşturulmuştur (Tanör, 2004: 196).
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Böylece, padişahın yetkileri sınırlandırılmış ve parlamento hükümdara karşı
güçlendirilmiştir. Parlamenter sistemin inşa edilmesiyle yasama ve yürütme
erkleri iki ayrı demokratik organa dönüşmüştür.
11 Nisan 1920’de Meclis-i Mebusan’ın feshedilmesinden sonra, 23
Nisan 1920’de Mustafa Kemal’in girişimleriyle ilk Büyük Millet Meclisi
Ankara’da toplandı. Meclis 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu yani 1921 Anayasasını kabul etti (Tanör, 2004: 253). 1921 Anayasası ile tasarlanan hükümet sistemi kuvvetlerin yasamada birleştiği meclis
hükümeti -konvansiyonel sistem- sitemidir. Zira, 1921 Anayasasının 2. maddesinde yasama ve yürütme yetkisinin Büyük Millet Meclisi’nde olduğu
açıktır (Taşkın, 2014: 322). Anayasaya göre, Türkiye Devleti Büyük Millet
Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi Hükümeti
unvanını taşır (Parla, 2002: 18). 1921 Anayasasının yasama, yürütme ve
yargı organlarını kuvvetler birliği ilkesi ile mecliste toplaması demokratik
açıdan çağdaş anayasacılık anlayışından uzaktır. Ancak, Osmanlı’dan
Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişi simgelediği içinde önemlidir.
Bununla birlikte 1921 Anayasası devlet başkanlığı makamını öngörmemiştir. Meclis hükümeti sistemi dönemin koşullarına bağlı olarak geçici
bir tercihtir. Nitekim 1923 değişiklikleri ile hükümet başkanı ve devlet başkanı ayrımı yapılmış ve parlamenter sisteme geçilmiştir (Tanör, 2004: 289).
Bu bağlamda, Cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçilmesi (md. 10),
meclis tarafından seçilecek başbakanın ve meclis üyeleri arasından seçeceği
bakanların Cumhurbaşkanının onayına sunulması (md.12) düzenlenmiştir.
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilince yeni anayasa çalışmaları
başlatılarak, 1924 Anayasası 20 Nisan 1924 günü kabul edildi. 1924 Anayasası, güçler birliği (yasama, yürütme, yargı) bakımından 1921 Anayasası’na
göre daha esnek ve parlamenter rejime yönelik atılmış önemli bir adımdır
(Özbudun, 2005: 31). 1924 Anayasası, 1921 Anayasasında olduğu gibi yasama ve yürütme kudretinin Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu kabul ederek kuvvetler birliğini sürdürmüştür (Tanör, 2004: 304).
1924 Anayasasında yasama ve yürütme faaliyetleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (Taşkın, 2014: 323). 1924 Anayasasının hükümleri itibari ile
meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında karma bir sistem
getirdiği söylenir. Özbudun’a göre (2005: 31); meclis hükümeti sistemine
özgü hükümler; TBMM’nin milletin tek ve gerçek temsilcisi olup, millet
adına egemenlik hakkını kullanması (md. 4), yasama ve yürütme yetkilerinin
TBMM’de toplanması (md. 5), meclisin hükümeti her an denetlemesine
rağmen (md. 7) yürütmenin fesih yetkisine sahip olmamasıdır. Parlamenter
sisteme benzer özellikler ise; meclisin yasama görevini üstlenirken, yürütme
görevini yerine getirmesi için kendi içinden cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunu seçmesi (md. 6-7), başbakanın, cumhurbaşkanı tarafından ve meclis
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üyeleri içerisinden tayin olunması, bakanların, başbakan tarafından seçilip ve
cumhurbaşkanınca onayından sonra meclisin güvenine sunulması (md. 44)
şeklinde ifade edilir.
27 Mayıs 1960 müdahalesi ile iktidara geçen Milli Birlik Komitesi tarafından, yeni anayasa kurucu meclise hazırlatıldı. 1961 Anayasası, 9 Temmuz 1961 tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda % 61,7 ile kabul edildi
(Özbudun, 2005: 46). Halkoyuyla kabul edilerek yürürlüğe giren ilk Türk
anayasası olan 1961 anayasası, o tarihe kadar hazırlanan Türk Anayasalarının en uzunudur.1961 Anayasasında, cumhuriyetin vazgeçilmezliği ve egemenliğin millete ait olduğu hükmü vurgulanmıştır. 1961 Anayasası ile yasama organı durumundaki TBMM, iki kanatlı hale getirilmiştir. Bunlar Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’dur. Seçimle belirlenen üyelerden oluşan Millet Meclisi’nin yetkileri daha geniştir. Cumhuriyet Senatosu ise seçimle gelen üyelerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı’nın atamaları, Milli Birlik
Kurulu üyeleri ve eski Cumhurbaşkanlarının doğal üye olarak katılımlarıyla
oluşmaktadır (Atar, 2000: 29).
1961 Anayasası, “Westminster Tipi” bir parlamenter hükümet sistemini öngörmektedir. Anayasada yargı bağımsızlığı güvence altına alınarak,
Milli Güvenlik Kurulu ve Anayasa Mahkemesi gibi devlet sisteminin temel
unsurları kurulmuştur (Erdoğan, 2014: 165). Anayasaya göre; yasama yetkisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (md. 5) tarafından, ikili bir yapıdan oluşan
yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından (md. 6) yerine
getirilir. Yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelere (md.7) verilmiştir. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından, meclis tarafından seçilir (md.96) ve devletin başıdır (md.97). Cumhurbaşkanı, göreviyle
ilgili işlemlerden sorumlu olmayıp, bütün kararlar başbakan ve ilgili bakanlıklarca imzalanır (md. 98). Başbakan tarafından seçilen bakanlar cumhurbaşkanınca atanır (md. 102). Bakanlar kurulu için meclisin güvenoyuna başvurulur ve Millet Meclisi bakanlar kurulunu güvensizlik oyuyla düşürebilir
(md. 89-103-104). Bakanlar hem kendi görev alanındaki işlerin yürütülmesinden hem de hükümetin genel siyasetinden (bireysel ve kolektif sorumluluk) sorumludurlar (md. 105).
12 Eylül 1980 yılında askeri darbe sonucunda ordu yönetime tekrar el
koymuştur. 29 Haziran 1981’de çıkarılan kanunla bir anayasa yapmak için
kurucu meclis oluşturuldu. Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlatılan
anayasa 7 Kasım 1982 yılında halkoyuna sunuldu. 1982 anayasası % 91.37
evet oyu ile kabul edildi ve yayımlandı (Gözler, 2004:192).
1982 Anayasası, hükümet sistemi olarak parlamenter sistemi benimsemiştir. Anayasada, devlet sistemi içinde yürütmeye ve yürütme içinde de
özel olarak cumhurbaşkanına daha geniş yetkiler tanınmıştır (Taşkın, 2014:
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324). Yürütme, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu olmak üzere ikili bir yapıdan oluşmaktadır (md. 8). Yürütmenin ana kanadını oluşturan bakanlar
kurulu yapısı, işleyişi ve sorumluluğu bakımından kolektif bir organdır. Parlamento içinden çıkan bakanlar kurulu, sorumlu olduğu parlamentonun desteği ile görevini icra eder (Erdoğan, 2014: 178). Bakanlar kurulu, güvenoyu
alamaması halinde cumhurbaşkanı seçimleri yenileyebilir (md. 116). Anayasa’nın 105. maddesinde cumhurbaşkanının sorumsuz olduğunu ifade eden
karşı imza kuralına yer verilmiştir.
16 Ekim 2007 tarih ve 5697 sayılı kanunla anayasada yapılan değişiklikler ile cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından beş yıllığına seçilebileceği belirtilmiştir. Türkiye’deki hükümet sistemi parlamenter sistemden
fiili bir yarı başkanlık sistemine kaymıştır (Taşkın, 2014: 324). Bu
değişikliklerle birlikte sistemin özü parlamenter sistemdir. Çünkü hükümetin
parlamentoya karşı sorumluluğu, karşı-imza kuralı ve cumhurbaşkanının
sorumsuzluğu gibi parlamenter sistemin temel kuralları anaysada yer
almaktadır.
3. Başkanlık Sistemi ve Türkiye
Türkiye’ de başkanlık sistemi önerileri günümüze kadar tartışmalı bir
şekilde yürütülmektedir. Başkanlık sistemi, 1990’lı yıllarda Özal ve Demirel
dönemlerinde gündeme getirilmiş, fakat toplumsal destek bulamamıştır.
Yakın dönemde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti tarafından başkanlık sistemi ısrarla savunulmuş ve “Türk Tipi” başkanlık sistemi
önerilmiştir.
Kılınç (2016: 501), Türkiye’de yaşanan başkanlık tartışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmediğini, başkanlığın ya “sihirli bir değnek” ya da
“vebalı” bir yönetim olarak algılandığını belirtmektedir. Zira yapılan tartışmalarda sistem değişikliği/değiştirilmemesi tüm yönetsel sorunların çözümü
olarak görülüyor ve Türkiye’nin yönetim geleneği ve siyasi mirası bu tartışmalarda maalesef yer alamıyor. Türkiye’de yürütülen sistem tartışmalarında
kavramsal sorunlar olduğu da belirtilmelidir. Zira demokratik yönetim ve
hükümet sistemi arasında doğrudan bir ilişki kurmak mümkün görünmemektedir. Kılınç (2016: 501); hükümet sistemlerinin devlet cihazının organizasyonu ve işleyişine ilişkin bir konuyu; demokrasininse yönetilenlerin iradesinin, yönetime katılmasıyla ilgili bir konuyu içerdiğini belirtir. Türkiye’de
başkanlık sistemi tartışmalarında gelişmişlik düzeyi, sosyo-kültürel yapı,
sivil toplum ve demokrasi kültürü göz önüne alınmalı ve başkanlık sisteminin Türkiye için taşıdığı risklerle birlikte değerlendirme yapılmalıdır (Deniz,
2006: 149).
Sistem değişikliğini savunanlara göre, Türkiye’de parlamenter sistemin en önemli problemi siyasal istikrarsızlığa çözüm bulamamasıdır. Hükümet istikrarsızlığının temel nedeni ise yürütme organının güçsüzlüğüdür
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(Yanık, 1997: 90). Özellikle çok partili siyasi hayata geçişle birlikte karşılaşılan kısa ömürlü ve başarısız koalisyon hükümeti örnekleri bu eleştirilerin
dayanak noktasını oluşturur (Kuzu, 1997: 92). Türkiye’de parlamenter sistemin diğer sorunu parlamentonun etkin ve verimli çalışamamasıdır. Parlamenterler toplumun geneline yönelik politika üretmek yerine, yeniden seçilebilme kaygısından dolayı kendi destekçilerinin sorunlarına odaklanır
(Turan, 1998: 58). Bu durumda yasama faaliyetlerinin toplumun genelini
kapsamasına engel olur. Bezci (2005: 91) başkanın halk tarafından seçilmesinin, başkana hukuki değil; politik bir güç kazandırdığını; başkanın, şahsında toplumsal birliği temsil ettiğini ve politik sorumluluğun kaybolmasının
engellendiğini savunur. Fendoğlu (2012: 49) ise, Türkiye’nin heterojen yapısı nedeniyle başkanlık sisteminin daha uygun bir sistem olduğunu ifade etmektedir. Yazarın belirttiği başkanın politik bir güce sahip olması, Türkiye
açısından riskli bir durum yaratabilir. Bu risklerin başında ise, iktidarın otoriterleşme eğilimi gelmektedir.
Özbudun (2015: 2), Türkiye’de başkanlık sistemini savunanların hem
güçlü, istikrarlı ve uyumlu bir yürütme, hem de daha bağımsız ve etkin bir
şekilde çalışan yasama istediklerini belirtir. Ancak yasama ve yürütmenin
aynı anda güçlenmesi mümkün değildir. Ayrıca istikrarın, hükümet sistemi
için tek başına yeterli olmadığı açıktır. Bununla birlikte, istikrarlı bir hükümetin etkin ve verimli olacağı düşüncesi de yanıltıcıdır. Halkın tercihlerini
ortaya çıkarak hükümetlerin yenilenmesi demokratik istikrar açısında da
önemlidir (Uluşahin, 1999: 77).
Başkanlık sistemi uzun vadeli siyasal istikrarı sağlamada avantajlı
olmasına rağmen, parlamenter sistemde her zaman güçsüz ve istikrarsız
hükümetlere yol açmaz. Özellikle iki partili parlamenter sistemlerde,
hükümet otorite ve istikrara sahiptir. Hükümetlerin istikrarsızlığına neden
olan faktör, parti sisteminin aşırı parçalanması ve ideolojik kutuplaşmadır.
Böyle bir parti sisteminde gerek başkanlık sistemi gerekse parlamenter
sistem istikrarlı bir demokrasi sürdüremez (Özbudun, 2015: 5).
Türk siyasal hayatına bakıldığında en önemli problemlerden biri de
darbelerdir. Başkanlık sistemi, parlamenter sisteme göre askeri darbelere
daha yatkındır. Tek kişi yönetimlerinin neden olduğu diktatörlük eğilimleri
askeri darbelere neden olur. ABD dışında pek çok başkanlık sistemi askeri
darbelerle kesintiye uğramıştır (Öztürk, 1999: 167). Tosun (1999: 124),
Türkiye’de başkanlık sisteminin getirilmesi durumunda benzer tehlikelerle
karşılaşılacağını belirtir. Türkiye’nin yakın tarihi ve ordu-bürokrasi ilişkisi
düşünüldüğünde başkanlık sisteminin doğru bir tercih olduğu tartışmalıdır.
Başkanlık sisteminin Türkiye’nin sosyal yapısına ve siyasal
geleneklerine uygun olduğu düşünülmektedir. Türkiye’nin altı yüz yıllık
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monarşi dönemi ve tek parti deneyimi göz önüne alındaığında, Özbudun’a
göre (2015: 6) başkanlık sistemi reddedilmelidir. Türk siyasi partileri
liderlerin kişiliğine dayandığı için, siyasette kişiselleşme eğilimini
desteklemeyecek bir sistem tercih edilmelidir. Bu bağlamda, iktidarın
kişiselleşmesine yol açabilen başkanlık sisteminin siyasi partiler içinde
liderin etkinliğini artırarak parti içi demokrasiyi olumsuz etkileyeceği
söylenebilir.
Duverger’e göre (1986: 84); demokrasisi güçlü olmayan devletler için
başkanlık sistemi bir çılgınlıktır. Belirli bir programa bağlı olmayan ve
kimseye hesap vermek zorunda kalmayan başkan popülist bir demagoga
dönüşür. Böylece, demagogla seçim vaatlerini yerine getiremeyen güçsüz
parlamento baş başa kalır ve sistem diktatörlüğe dönüşür.
Ak Parti tarafından 2013 yılında verilen başkanlık sistemi önerisi
(Türk usulü başkanlık) ile ABD’deki başkanlık sistemi arasında önemli
farklılıklar vardır. Öneriye göre, başkan ve meclis karşılıklı olarak
birbirlerinin varlıklarına son verebilir. Başkana bazı durumlarda
parlamentoyu by-pass ederek ülkeyi başkanlık kararnameleri ile yönetme
imkanı verilmektedir. Ayrıca, yargı mensuplarının önemli bir kısmı başkan
tarafından atanabilecektir (Özbudun, 2015: 12-13). Bu önerilere bakıldığında
başkana önemli yetkiler verildiği açıktır. Ayrıca başkanlık sistemi sert
kuvvetler ayrılığına dayalı bir sistemdir. Başkanlık sisteminde yasama ve
yürütme organları birbirinin varlığına son veremezler. Bununla birlikte
başkan yasama faaliyetlerine dahil olamaz. Başkanlık sisteminde denge ve
denetim mekanizmalarından biri de yargı bağımsızlığıdır. Yürütmenin yargı
üzerindeki etkinliğinin artmasıda, yargıyı iktidara bağımlı kılmaktadır.
Başkanın halk tarafından seçilmesinin yaratabileceği problemlerden
biri de meşruiyete ilişkindir. Gönenç (2011: 14-16); hem başkanlık hem de
parlamento için seçim yapılmasının iki ayrı meşruiyet kaynağı yaratacağını,
Türkiye’de nasıl bir başkanlık sisteminin uygulanmak istendiğinin açık olmadığını belirterek; başkanlı parlamenter sistemde, başkanın seçmene verdiği sözleri yerine getirebileceği anayasal araçları olmadığını; Fransız tipi yarı
başkanlık sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanı arasındaki görüş ayrılıklarının meşruiyet krizine yol açacağı; ABD tipi başkanlık sisteminde başkan
sadece halka karşı sorumlu olduğundan görevden alınamaması ve güçlü bir
sivil toplum ve baskı grubu olmaksızın başarıya ulaşamayacağı; süper başkanlık sisteminde, iktidarın kişiselleşmesi ve yönetimin istikrarsızlaşması
sonucunun doğabileceğinin altını çizmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de istenen başkanlık sisteminin hangi ülkedeki sisteme yakın olduğu tam olarak
bilinemediğinden, tartışma kısır döngüye dönüşmektedir.
Gözler (2016: 20); Türkiye’nin temel probleminin hükümet sistemi
sorunu değil, sistem sorunu olduğunu söyler. Sistem, aynı amaca yönelik
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unsurların birlikteliği ile oluşan tutarlı bir bütündür. Sistem içindeki bazı
unsurlar alınıp, diğerleri çalışamaz hale getirilirse sistem bir bütün olarak
çalışamaz. Dolayısıyla sistem kendinden beklenen amacı karşılayamaz.
Sonuç
Türkiye’de hükümet sistemi tartışmaları 1980’li yıllarda ortaya çıkmış
ve günümüzde Ak Parti döneminde yoğun olarak gündeme getirilmiştir.
Başkanlık sistemi üzerine ısrarlı davranılırken, parlamenter sistem sürekli
olarak eleştirilmiştir. Bu tartışmalar seçim dönemlerinin en önemli başlıkları
arasında yer almıştır. Hükümet sistemleri incelendiğinde her sistemin kendine özgü bir takım özellikler taşıdığı görülür. Uygulamada bu sistemlerin
birtakım avantajları olacağı gibi, benzer şekilde dezavantajlarının olması da
doğaldır. Türkiye’de de 1982 Anayasası ile temel özellikleri belirlenen parlamenter sistemin aksak yönleri bulunmaktadır. Özellikle, siyasal istikrarsızlık ve koalisyon hükümetleri konusunda mevcut sistem şiddetle eleştirilmektedir. Siyasal istikrarsızlık ve koalisyon dönemlerine karşı, kesin çözüm
olarak başkanlık sistemi önerilmektedir.
Türkiye’deki temel problem Erdoğan’a göre (1996: 4); parlamenter
sistem uygulamaları değildir. Aksine, siyasal sitemin bürokratik, hukuki ve
kültürel nedenlerle özgürlük, demokrasi ve yönetimde etkinlik hedefine
uzaklaşmasıdır. İstikrar ve etkinlik adına Türkiye’de demokrasiden ödün
verilmeden, toplumda demokratik bir konsensüs sağlanması ve demokrasinin
derinleştirilmesi gerekir.
Dünyada hükümet sistemleri incelendiğinde, ülkelere göre hükümet
sistemleri de farklılık göstermektedir. Bu nedenle parlamenter sistem için
İngiltere, başkanlık sistemi için ABD başarılı örneklerdir. Ancak ABD’de
başarılı bir şekilde uygulanan başkanlık sisteminin Türkiye’de de aynı başarıyı sağlaması beklenemez. Çünkü ABD ile Türkiye arasında siyasal, toplumsal ve kültürel bakımdan derin farklılıklar vardır. Başkanlık sistemi tartışmaları yapılırken, bu gerçeklikler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Çünkü bugün Türkiye’de yapılacak bir sistem değişikliği, ülkenin içinde
bulunduğu derinleşmiş sorunlara çözüm olmayacaktır. Türkiye’de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda yaşanan problemler aşıldığında, parlamenter sistem de başarılı bir şekilde uygulanabilecektir.
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AN INVESTIGATION OF FUTURE CARGO TRAFFIC OF MERSIN
SEAPORT
Mehmet Sinan Yıldırım* & Ümit Gökkuş
Abstract: With the current economic developments, the seaports are turning to be vital transfer hubs for the export and import routes of a country. Especially, the future
stock area requirements are important parameters in a seaport design which are required to be determined in accurate ways. In this study, we proposed a projection
model for the future cargo traffic for the Mersin’s seaport considering the local economic parameters and growth scenarios using recent regression methods. The projection study was performed considering the historical records of the seaport data and
Turkey’s key indicators of economy and demographics. The simulated results indicated that, the future cargo traffic can be effectively modelled with using regression
methods and the future development plans of the seaport can be validated in this manner.

Introduction
Seaports are among the important trade hubs of a country especially
for foreign trade. Because of the increase in the global marine trade, new
port areas had to be developed. After finishing the construction of a trading
port, changing the configuration and operational plans is generally not cost
effective. (Yıldırım and Gökkuş, 2015). For establishing a reliable and economic port planning, the future trade volume of corresponding port is required to be evaluated considering a long-term period. In the past decades,
globalization caused a huge increase in trade volumes. In this study basic
methodology was given for forecasting the cargo throughout of Mersin seaport by using neural network models.
About the Mersin Seaport
Analysis of the Predictor Variables
The suitable selection of the predictor variables is important for a suitable forecasting progress. Especially the GDP is the mostly used variable
representing the macroeconomic status of a country. (Gokkus and Yildirim,
2015) As an example, the time-series of the GDP, exports and imports of the
Canada is shown in the Figure 1. One can easy see the similarities of the
growth of exports, imports and GDP.
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Figure 1. Canada Trade and GDP development (retrieved from:
http://www.tradingeconomics.com/canada/exports)
Especially for the countries with sustained economic development as Turkey, the containerization is not stable. With the economical improvements,
and with the increasing of the containerization, trade is also increased with
the ease of good transportation (Gosasang et al., 2011). Also the shifting of
the produced goods of a country with the economic development can have a
vast effect on the container output. The produced goods can be turned to be
more expansive with years which also increases the total worth of containerized products or in other words, less containers can be required for the same
economic output. (ESCAP, 2007). Also the data required to assessed for the
empty containers, which doesn’t represent the total cargo throughput.
Regression Model for the Mersin Seaport
Multiple nonlinear regression is a commonly used methodology for
forecasting studies by analyzing the relationship of input and output variables (Aydın, et al., 2014). In this study, we proposed a basic regression model for container throughput estimation of the Mersin seaport. Apart from the
extensive and more sophisticated soft computing (Ghasemlou et al., 2015)
and artificial intelligent methods (Aydın et al., 2014), linear and nonlinear
regression tools provides a primitive way of prediction and used in many
planning studies as a roughly estimation procedure. Before the modelling
progress, we gathered the corresponding independent variables from the past
records. For this manner, the Gross Domestic Product (GDP), population
and exports of the Turkey were composed and which are shown in Table 1.
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Table 1. Input or independent variables for the regression model.

The target year for the traffic forecast was selected as 2023 with parallel to the official growth scenario. The future population estimates were obtained from the projection studies of the Turkish Statistical Institute
(TURKSTAT, 2015). GDP development scenario of Turkey was obtained
from the official ten-year governmental development plans and Economy
and Foreign Trade Reports (TEM, 2014). The total exports goal was selected
as 500 billion dollars in parallel with the Development and Action Plan for
Trade (MERT, 2012). The official estimation of the independent variables
through the years are shown in Table 2.
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Table 2. The official growth estimations of the dependent variables for the
forecasting model.

The target or dependent variable was the total container throughput of
the Mersin seaport. The part records of the target variable were gathered
from the statistical database and sector reports (MTMAC, 2015). The past
records of the handled containers fort he Mersin seaport is shown in Figure
2.
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Figure 2. The past records of the total container throughput of the
Mersin seaport.

Model Evaluation and Forecasting
In this study, the dataset was divided into two parts as training and
testing subsets. The training set was used for training or determining the
model coefficients and the testing set was used for model evaluation. In this
study there is no alternative model for comparing the linear regression model
results so the testing set of data was considered as a validation if the model
outputs tend to give logical results for the upcoming years. The output of the
regression analysis was summarized as the table. Analysis of Variance
(ANOVA) methodology was implemented for testing the model performance (Crawley, 2012). The results of the ANOVA methodology yielded an
extremely small F value which indicated the results are statistically significant.
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The residuals of the training and testing phases can be investigated
through the scatter plots for training and testing periods as Figure 3. The
testing period yielded lower correlation coefficient with respect to training
period. The forecasting of the model was based on the official growth scenarios.
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Figure 3. Scatter plots for the (a) training and (b) testing periods of
the regression model.
The results of the regression model is shown in Figure 4. The model
results indicated that there will be a nonlinear increase in the container
throughput of the Mersin seaport for the upcoming years until 2023. The
model forecasted the container throughput for year 2023 as 4.22 million
TEU.
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Figure 4. The estimation of the total container throughput of the Mersin
seaport.
Conclusion
In this study, we proposed a nonlinear regression model for estimating
the container traffic in the Mersin seaport by using the dependent variables
representing the social economic and demographic status of Turkey. Our
study proposed that, the total container traffics will be increased up to 50%
for the Mersin seaport. This study also demonstrated that, with the possible
increase of the Turkish exports and trade volume, there will be a great stress
on the Turkish seaports in manner of sustaining the probable growth of the
trade traffic. It should be noted that, the model forecast indicated a rough
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estimate for the future container traffic of the Mersin seaport and deviations
from the scenario goals of Turkey, may result an unreliable forecast results.
To eliminate this risk, the study can be extended by establishing best and
worst scenario cases.
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UÇUŞ ESNASI DERGİLERİNİN SAYFA TASARIM ÖĞELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparing In-flight Magazines According to Design Elements
Aydın Zor & Günnar Yağcılar Tonguç 
Özet: Uçak yolculukları, değişik firmaların piyasaya girmesi, hava yollarının sayısının artması ve bilet fiyatlarının eskiye göre daha ekonomik hale gelmesiyle çok daha
tercih edilen bir yolculuk haline gelmiştir. IATA (International Air Transport Association) kuralları gereği havayolu şirketlerinin uçaklarda bulundurmak zorunda olduğu
dergiler, önemli bir yayın organı halini almaktadır. Aylık tiraj rakamları yüz binlerle
ifade edilen bu dergiler, her ay milyonlarca kişinin seyahat ettiği uçaklarda okuyucularla buluşmaktadır. Ulaştığı kesimin genişliği ve muhtemel gelir grubu düşünüldüğünde, bu gibi uçak dergilerinin hedef kitlelerle iletişime geçmekte ne kadar önemli
olduğu anlaşılmaktadır. Uçuş esnası dergilerinin bu sirkülasyon içinde olması reklam
veren şirketler için de önemli bir mecra olmaktadır. Bu çalışma, uçuş esnası dergi yayıncılığı alanında hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik tasarım eksikliklerini gidermek
amacıyla yapılmıştır. Geniş bir tasarıma sahip olması ve çok sayıda kişiye ulaşması,
bu dergilerin sayfa tasarımı açısından incelenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Sayfa
tasarımının önemi vurgulanarak tasarım eksiği olan dergilere ışık tutulması amaçlanmıştır. İnceleme konusunu oluşturan uçuş dergilerinin sayfa tasarımlarında grafik tasarım ilke ve elemanlarına uyulup uyulmadığı incelenmiştir. Araştırmanın örneklemine giren altı adet (Skylife, Onair, Anadolu Jet Magazin, Atlas Glober, SunTimes, P egasus Magazine) havayolu şirketine ait uçuş esnası dergisi çalışma kapsamında incelenmiştir. Uçuş esnası dergi yayıncılığı sektörüne ışık tutması amacıyla önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: grafik tasarım, dergi tasarımı, dergi, tasarım.
Abstract: Air travel has become a much more preferred by the introduction of various
companies, the increase in the number of airline ticket prices have become more and
more economical than the old ride. IATA rules require that airline magazines that you
have to keep in the air, is an important organ of the state. These magazines which
monthly circulation figures expressed are met with hundreds of thousands of readers
every month, millions of people travel by plane. When it reaches the width of the cut
and the possible income is concerned, communicate with their target audiences such
planes magazine is understood that how important it is going through. In-flight magazines are also being important media for companies that advertise to be in this circulation. This study was conducted for to overcome the shortcomings of the design needs
of the target audience In-flight magazine publishing. It has a wide design and to reach
as many people has led to the necessity of these magazine examined in terms of page
design. By emphasizing the importance of page layout design it is intended to shed
light on the missing magazines. In-flight magazines which constitute the examination
were studied graphic design in magazines page design principles and elements are not
complied with. Six In-flight magazines (Skylife, Onair, Anadolu Jet Magazin, Atlas
Glober, SunTimes, Pegasus Magazine) of the airline within the study of sample was
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analyzed in the study. Finally In-flight magazine publishing industry has shed light on
some suggestions in order.
Keywords: graphic design, magazine design, magazine, design.

Giriş
Eğitim, kültür, sanat, bilim, ticaret ve her türlü hayatın içinden konuların ele alındığı belirli aralıklarla yayınlanan matbu eserlere genel ad olarak
“dergi” denilmektedir. Dergiler; toplumu bilinçlendiren medya iletişim araçlarındandır. Bir yayının dergi olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle haftalık ya da aylık- düzenli aralıklarla yayımlanması gerekmektedir. Boyutu
ve özel konular hakkındaki yazıları, fotoğraf ve resimleme kullanımıyla dergiler, içeriği ile olduğu kadar görsel olarak da okurların ilgisini çeken bir
yayın türüdür.
İletişim ve okuma amacıyla basımı yapılan her yayın okunmadan önce
görülür ve görsel etkisi ile dikkat çeker. Başka bir deyişle; yayını oluşturan
sayfalarda yer alan tamamlayıcı malzemelerin (yazı, resim, fotoğraf ve grafik vb.) doğru ve yerinde kullanılması gerekir. Bir yayının etkinliği, niteliği,
içeriğinin zenginliği, konularının seçiminin yanı sıra, kullanılan yazı karakterlerine, resimlere, tercih edilen baskı tekniğine, kullanılan kâğıt seçimiyle
de doğru orantılıdır. Bu nedenledir ki; sayfa tasarımcıları görsel güzelliğin
ve grafik kurgunun yanı sıra bu özellikleri de iyi harmanlayarak ve doğru
kullanarak sayfa tasarımı yapmak zorundadır (Ketenci & Bilgili 2006, s.
293).
Dergi gibi basılı reklam ortamlarında reklamcılar için en önemli nokta; diğer reklamlar arasından sıyrılıp fark edilmek ve hedef kitleye kendisini
okutabilmektir. Bu da ancak basılı reklamların bünyesinde topladığı başlık,
alt başlık, metin, slogan, logo gibi reklam mesajını sözcüklerle aktaran öğelerin resim, fotoğraf, illüstrasyon, düzenleme (layout) gibi görüntüye ait
elemanların yerli yerince, amaca hizmet edecek ve önceden belirlenen reklam stratejisi ile örtüşecek biçimde düzenlenmesiyle gerçekleşebilir
(Kocabaş & Elden 2006, s. 113).
Dergiler taşınabilmesi ve her yerde bulunabilmesi nedeniyle sadece
satın alan kişi tarafından değil, ikincil hedef kitle diyebileceğimiz kişiler
tarafından da okunur. Dergiler doğaları gereği yaratıcı yönden daha sınırsız
çalışmalara olanak sağlamaktadır. Dergi sayfalarının reklam ortamı olarak
kullanımında yaratıcı uygulamalar kullanılabilir (Elden, Ulukök & Yeygel
2008, s. 400).
Basılı dergilerde görsel kimlik, ayırt edilebilirlik, hatırlanma ve tercih
edilme sürecini etkileyen önemli bir ögedir. Başarılı bir kimliğe sahip dergiler, okur tarafından rahatlıkla fark edilebilir, tutarlı tasarım yapısına sahip,
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süreklilik gösteren yayınlardır. Boyutundan ismine, kapağından sayfa içi
düzenlemesine kadar her bir parça derginin genel yapısını oluşturmaktadır.
Renk, tipografi, görseller ve diğer ögelerin nasıl kullanıldığı bir bütün olarak
derginin tasarım tavrı ya da görsel kimliği hakkında bilgiler vermektedir
(Pektaş Turgut 2009, s. 120).
Dünya da havacılık sektörünün medyası çok yönlü gelişmektedir. Bu
yükseliş trendini Türkiye'deki havayolu şirketleri de fark etmiş durumdadır
ve buna yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Kısa süre öncesine kadar sadece
charter seferi yapan özel sektör havayollarının dergileri amatörce hazırlanmaktaydı. Ancak havayolu şirketlerinin iç hatlara adım atmalarıyla birlikte
yayınladıkları uçuş esnası dergilerinin içeriğinde ve tasarımında olumlu
yönde bir gelişme olduğunu söylemek mümkündür.
Özel havayolu şirketleri medyasının düzelmesinde iç hat seferlerine
başlamalarının izlerini aramak mümkündür. Havayolu şirketleri daha önceden yaptıkları charter seferlerinde derginin hedef kitlesini tam olarak göremiyorlardı. Türkiye'den tarihi ve turistik mekânlarla, dergilerini estetik kaygılardan uzak bir şekilde doldurmakta ve dergiye istenen düzeyde reklam
alamıyorlardı. Şimdilerde ise iç hat yolcusuyla nasıl bir hedef kitleleri olduğunu gören havayolu şirketleri, hem dergilerini kaliteli yapmaya başladılar
hem de bu dergilere umduklarından fazla reklam almaya başlayınca işin
önemini kavramışlardır (Şimşek 2016).
Yapılan bu çalışmada Türkiye’de hizmet veren 6 hava yolu şirketine
ait uçuş esnası dergisi grafik tasarım yönünden incelenmiştir. Çalışma kapsamında; Skylife (Türk Hava Yolları), Onair (Onur Air), Anadolu Jet Magazin (Anadolu Jet), Atlas Glober (Atlas Global), SunTimes (Sun Expres) ve
Pegasus Magazine (Pegasus Hava Yolları) dergilerinden 2016 yılına ait birer
örnek seçilmiştir. Seçilen bu dergilerin kapak tasarımları, sayfa tasarımları,
sayfa ızgaraları, boyutları, metin ve başlıklarda kullanılan tipografileri ile
tasarımlarda ağırlıklı olarak kullanılan renkler ele alınarak bir karşılaştırma
yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda adı geçen dergilerin grafik tasarımlarındaki benzerlikler ve farklılıklar irdelenmeye çalışılmıştır.
1. Dergide Görsel Kimliği Oluşturan Unsurlar
Dergi tasarımında ‘kimlik’ kavramı tasarımın değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bir süreli yayının, yayın felsefesi, tarihi, yayınlayanın ya da yayıncılar topluluğunun dünyaya ve kültüre bakışı o yayının
kişiliğini, yani “ruhunu” oluşturur. Yayının kişiliğinin görünür ya da gösterilir hale gelmesine görsel kimlik denilmektedir. Bir süreli yayın için görsel
kimlik okuyucuda “hatırlanma” ve “akılda kalma” gücünü etkilemektedir.
Böylelikle süreli yayının tanınmasını ve öteki yayınlar arasından ayırt edil-
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mesini sağlamaktadır. Süreli yayının görsel kimliğinin oluşmasında ve okuyucunun zihnine yerleşmesinde en önemli unsurlar süreklilik, tanınabilirlik
ve tutarlılıktır (101 Dergi, 2001, s. 18).
Derginin ismi, içindekiler sayfası, sayfa içi düzenlemeleri, bir dergiyi
meydana getiren genel yapıdır. Ayrıca derginin boyutları, kapak ve iç sayfaların basıldığı kâğıdın türü, dokusu, rengi, başlıklar, metinler, dipnotlar, resim altları ve öteki bilgiler için yazı karakteri ve yazı büyüklüğü seçimi,
sayfaya yerleştirme biçimi, bütün olarak tasarım tavrı, görsel kimliğin bileşenleridir. Dergiyi meydana getiren bu parçalar bütünü, görsel kimlik hakkında önemli iletiler taşır (101 Dergi, 2001, s. 18).
a. Boyut (Format)
Dergi tasarımında yayın kimliğinin görsel hale dönüştürülmesinde ilk
adım derginin boyutuna karar verilmesidir. Boyut, okurun dergiyi kolayca
tanıyabileceği ve hatırlayabileceği, dergiye özgü biçimsel bir özelliktir. Derginin boyutunun belirlenmesinde, içeriği, hedef kitlesi, okunacağı ortam,
basılacağı teknik ve kâğıt gibi çok çeşitli etkenler rol oynamaktadır. Basılı
dergilerde derginin boyutunu belirlerken kâğıdın gramajı, ölçüsü, ciltleme
tekniği, baskı tekniği ve dağıtımı göz önünde bulundurulması gereken etmenlerdir. Uçuş esnası dergileri incelendiğinde, koltuk ceplerinin boyutlarına uygun ölçülerde dikdörtgen formatta hazırlandığı göze çarpmaktadır.
Derginin boyutuna bağlı olarak kapladığı alan, bilgi ve görsellerin sunulduğu bir yüzey olduğundan, içerik algısında önemli bir etken oluşturmaktadır. Derginin kapalı haldeyken ki boyutu, sayfalar açıldığında ortaya çıkan
biçiminden farklıdır. Kare formattaki bir dergi, açık olarak karşılıklı iki sayfası görüntülendiğinde, dikdörtgene yakın bir biçimde olacağından, derginin
dış boyutu belirlenirken açık ve kapalı durumu birlikte düşünülmelidir.
Kare biçimindeki bir dergi, bilgiyi okuyan kişiyi yormadan eşit boşluklara sahip bir biçimde sunmaktadır. Dikey biçimdeki dergiler, okuyucunun dikkatini üst noktadan aşağıya doğru bir akışa yöneltmektedir. Yatay
biçimdekiler ise okur açısından rahatlatıcı fakat dolaşım enerjisi düşük, soldan sağa doğru takip gerektiren dergilerdir (Samara, 2005, s. 62).
b. Kapak
Bir tasarım ürünü olan dergilerin en önemli unsurlarından biri de kapaklarıdır. Kapak, bir derginin hem bir ambalajı hem de hedef kitleyle ilk
karşılaşmadaki etkisi bakımından kıyafeti gibidir. Dergi kapağı, derginin
içeriğini okuyucuya taşıyan bir iletişim alanıdır ve içerik hakkında ipuçları
taşır; çoğu zaman da içeriği tamamen yansıtabilir (Karaduman 2007, s. 67).
Derginin vitrini olarak tanımlanabilen kapağın en önemli görevi, okurun dergiyi rakipleri arasında kolayca tanımasını ve seçmesini sağlamaktır.
Basılı dergi kapaklarında genellikle derginin logosu, yayın tarihi, yayının
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baskı aralığı, sayısı, o sayıya ait öne çıkan başlıklar yer almaktadır. Kapakta
kullanılan tipografi, görüntü ve resimlemeler dergiye bir kimlik kazandıracak şekilde düzenlenmektedir. Okur ile dergi arasındaki görsel iletişim dergi
kapağından başlamaktadır. Dolayısıyla, kapak okurun ilgisini çekebilecek
özelliklere sahip olmalıdır.
İnternet yayıncılığının yaygınlık kazandığı, klasik dergiciliğin can çekiştiği ve var olan dergilerin yoğun rekabetin içinde varlığını sürdürme mücadelesi verdiği günümüzde; satın alma tercihinde içerik kadar kapak tasarımı da önem taşımaktadır. Kapakta kullanılan tipografik öğeler, diğer öğeler
ile de (görsel, zemin, renk dengesi, grafik tasarım elemanları) uyum sağlayarak okuyucunun görsel algısına en uygun biçimde tasarlanmalıdır (Bıçakçı
2013, s. 11).
Ticari amaçlı dergilerdeki kapak tasarımlarındaki farklılıklar sadece
logonun kullanım yeri ve şekliyle sağlanabilmektedir. Ancak uçuş esnası
dergilerinde logolar standart bir düzen olan dergi kapağının üst bölümünde
ve değişmeyen biçimiyle kullanılmaktadır. Kullanım yeri düşünüldüğünde,
koltuk ceplerine koyulduğunda logonun üst kısımda kalarak görünmesi hedeflenmektedir. Çünkü logonun kendisi kadar, kullanım yeri ve biçimsel
yapısı da derginin görsel kimliğinin önemli bir parçasıdır.
Uçuş esnası dergilerinin kapak tasarımlarında görsel kullanımında sıklıkla fotoğraf tercih edilmektedir. Hava ulaşım yolunu tercih eden yolcuların
seyahat ederken vakitlerini geçirmek amacıyla genellikle kültür, sanat, turizm, tarih konulu bilgilere yer verilmektedir. Onair örneğinde ise Ocak sayısı olduğu için yeni yıl konseptinde bir kapak tasarımı hazırlanmıştır.

Resim 1. Skylife Dergisi

Resim 2. Onair Dergisi
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Resim 3. Atlas Glober Dergisi

Resim 5. SunTimes Dergisi

Resim 4. Pegasus Magazine Dergisi

Resim 6. Anadolu Jet Magazin Dergisi

c. Sayfa Tasarımı
Sayfa tasarımı, bilginin okunabilir, ilgi çekici ve etkili biçimde düzenlenmesidir. Bir yayın sadece içeriğiyle değil, sayfa düzenleme biçimiyle de
okura kendini tanıtır ve okutturur. Bu sebeple yazı, fotoğraf, resimleme gibi
tasarım ögelerinin yayımlanacağı ortamın (kâğıt, ekran) özellikleri çerçevesinde nasıl tasarlandığı ve sunulduğu büyük önem taşımaktadır. Tüm bu
ögelerin birbiriyle ilişkisi, bölüm başlığından sayfa numarasına, içindekiler
sayfasından arka kapağa kadar derginin görsel kimlik oluşumunu etkilemektedir.
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Okuturluk (readibility), okunurluktan (legibility) farklıdır; bu kavram
yalnız yazı karakteri içermez, üstelik ölçüde, puntoda, sayfa sınırlarında,
kağıt seçimi ve benzeri her düzenleme etkeninin nasıl olduğunu içerir. Bir
başka deyişle, her şeyin hoşnut edici bir okuma yaratmasıdır. Okunurluk
yazı karakteri ve harf ölçüsüne bağlı iken, okuturluk bütün tasarımda temellenir (Sarıkavak, 2004, s.66).
Her sayfa, bütünü oluşturan bir parçadır. Konulara göre belirlenmiş ve
seçilmiş yazılı ya da görsel biçimlerin bir araya getirilmesiyle sayfa düzenlemesi meydana gelmektedir. Sayfalardaki her görsel öğe, okuyucunun
okumaya geçmeden önce konu hakkında ipuçları edinmesini sağlar. Bu görsel öğeler, sadece bilgi vermeleri dışında okuyucunun dikkatini çekmesini,
belleğinde iz bırakmasını ve dergi içinde kendi yönünü bulmasını da amaçlamaktadır.
Sayfaların her biri, belirli bir alan ya da konuyla ilgilidir. Konulara
göre belirlenmiş ve seçilmiş yazılı ya da görsel biçimlerin bir araya getirilmesiyle sayfa düzenlemesi meydana gelir. Her sayfanın tasarım dili, derginin
bütün kimliğini meydana getiren bir parçadır. Sayfa üzerindeki her bir tasarım elamanı yarattığı kimlik ile kendine ait bir görsel dil belirlemiş olur
(Şenocak 2014, s. 77).
Dergi tasarımında bütünlük arayışını ve sayfaları düzenlerken farklı
bir yaklaşımı ilk olarak uygulayan Alexey Brodovitc’tir. Çünkü o yan yana
ve ard arda olan sayfaları bir bütün olarak ele almış ve görsel elemanlar arasında ritmik bir hareket oluşturarak bütünlük sağlamıştır. Atlas Glober, Anadolu Jet, Onair, Pegasus ve SunTimes dergileri her yeni konu başlığında
sayfaları bir bütün olarak ele almış ve çift sayfayı kaplayan bir fotoğraf kullanıp, yazıyı fotoğrafın üzerinde kullanmıştır.

Resim 7. Atlas Glober Dergisi İç Sayfa Resim 8. Anadolu Jet Dergisi İç Sayfa
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Resim 9. Onair Dergisi İç Sayfa

Resim 10. Pegasus Dergisi İç Sayfa

Resim 11. SunTimes Dergisi İç Sayfa
Skylife dergisinde ise içindekiler sayfasında kullanılan tasarım öğeleri
iç sayfalarda da kullanarak görsel bir bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.

Resim 12. Skylife Dergisi İçindekiler Sayfası
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Resim 13. Skylife Dergisi İç Sayfa

d. Renk
Tasarımcılar gerek renk armonilerinden, gerekse renk kontrastlarından
faydalanabilmektedir. Uzak-yakın renk armonileri, ton armonileri, tüm zıtlıklar ya kendileri ya da birkaç alternatif birlikte kullanılır. Böylece renk ile
denge sağlanmış olur. Rengin üç boyutu bulunmaktadır: uzunluk (rengin
türü), genişlik (rengin tonu), derinlik (rengin yoğunluğu). (Becer 1997, s.
58).
Grafik tasarımcı renk seçiminde şu dört unsuru dikkate almalıdır.
•
•
•
•

Rengin kültürel çağrışımı,
Hedef kitlenin tercih rengi,
Firma ya da ürünün karakteri ve kişiliği,
Tasarımdaki yaklaşım biçimi (Becer 1997, s. 60).

Renk tasarımın önemli bir elemanıdır. Renk ve ton değerlerini ayarlayarak elemanları öne veya arkaya alırız. Renk, elemanların önem sırasını
belirler ve yönlendirme sağlar. Dolayısıyla, hiyerarşik düzenlemeye yardımcı olur. Dergi tasarımcısı okuyucu üzerinde psikolojik etki yaratmak için
renkleri sıcak veya soğuk tonlarda kullanılabilir. “sıcak renkler (kırmızı, sarı,
turuncu) dikkatimizi çeker ve bize yakın dururlar, soğuk renkler (mavi, yeşil,
mor) ise, daha geride, bizden uzak duranlardır (İstek 2005, s. 93).
Özellikle kurumsal kimlik tasarımında etkin olan renklerin duygusal
etkileri dergi tasarımında da önemli rol oynamaktadır. Uçuş esnası dergilerine bakıldığında Skylife, Onair, Anadolu Jet, Sun Times örneğinde mavi rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı gözlemlenmektedir. Havayolu şirketlerinin
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dergi kapaklarında ağırlıklı olarak mavi kullanmasındaki amaç; mavinin
gökyüzünü temsil etmesi, özgürlüğü, huzuru ve sonsuzluğu ifade etmesidir.
e. Tipografi
Grafik tasarımda tipografi, bilgi ve mesajın anlaşılabilir bir form diliyle iletilmesinin yanı sıra, bir tarz, kişilik, görsel bir dil, farklı bir imge olarak
ortaya konan bir eleman olma iddiasını taşımaktadır. Mesajın içeriğiyle tipografinin uyuşması grafik tasarımcılarının en sıklıkla çözüm bulmak zorunda kaldığı durumlardandır. Yazı karakterlerinin hepsi farklı bir etkiye,
çağrışıma sahiptir. Tipografi, tasarımda son derece önemli ve gerekli bir
konu olduğu için her grafik tasarımcısının üzerinde titizlikle durması gerekmektedir. Zira resim, illüstrasyon, diagram, renk kullanmadan grafik tasarımlar oluşturmak mümkündür, ancak yazı ve tipografi tüm grafik tasarım
ihtiyaçlarının karşılanmasında temel öğe olarak yer almaktadır (Uçar 2004,
s. 106-162).
Yazı karakteri seçimi, sayfaların genel tasarım yapısını oluşturmada
başlangıç noktasıdır. Etkili bir yazılı iletişimin ilk basamağı uygun yazı karakterini bulmaktır.
Yazı, okunurluğu kolaylaştırmak, bir duyguyu iletmek, grafik öğeleri
güçlendirmek, bir kimlik ve mekân duygusu oluşturmak için, sayfada farklı
yollarla biçimlendirilebilir (Ambrose & Harris 2014 s. 70). Yazı karakteri
çeşitliliği ve bir tasarım içerisinde harflerin karakterlerinin farklı kullanma
yolları, yazının oluşturduğu kelimelerin anlamını iyileştirebilir veya değiştirebilir. Harflerin oluşturduğu ve sunulduğu üslup, resmettikleri düşünceler
hakkındaki algımızı değiştirebilir (Ambrose & Harris 2014, s. 14).
Özellikle gazete ve dergi gibi uzun metin yazılarından oluşan sayfa tasarımlarında sıkıcı olmayan ve anlaşılır bir tasarım dilinin kullanılması gerekir. Dergi sayfalarında okunurluğu arttırmak için seçilen yazı karakteri, sıkışık veya dar espas kullanmaya, kullanılan tasarımın zemininin rengine, yazı
karakteri ölçüsüne dikkat etmek gerekir.Metin yazıları: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14 punto, başlık yazıları: 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 ve 72 puntodan
oluşmaktadır. Çok kısa ve çok uzun satırlar okuyucuyu yorar. Uzun satırlar
gözün bir alttaki satırı bulmasını güçleştirir. Metin yazıları için 9-12 punto
arasında normal bir boyut seçildiğinde, her satıra düşecek sözcük sayısı 10122’yi geçmemelidir. Başka bir deyişle her satırda ortalama 60 ile 70 arasında tipografik karakter kullanılmalıdır (Becer, İletişim ve Grafik Tasarım,
2002, s. 57).
Türkiye’de dergi tasarımı hızlı bir gelişim göstererek günümüze ulaşmıştır. Bazı dergiler görsel kimliğini oluşturmak amacıyla kapak ve sayfa
tasarımına verdiği önemi formata (boyut) kadar taşımıştır. İncelenen uçuş
esnası dergileri iki dilde (Türkçe-İngilizce) hazırlanmaktadır. İki dil için
kullanılan fontların farklılık göstermesi, bir dili öne çıkarırken diğerini geri
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plana itiyormuş gibi bir his vermektedir. Örneğin, Türkçe yazılarda tırnaklı
(serifli) ve siyah renkte bir font kullanırken, İngilizce yazılarda tırnaksız
(serifsiz) ve gri renkte bir font kullanılmıştır (bkz. Resim 14). Bunun yerine
aynı font ailesinden regular ve light yazı tipleri kullanılması görsel açıdan
bütünlük sağlamakta daha etkili olabilir.

Resim 14. Skylife Dergisi Yazı Karakteri

Resim 15. Pegasus Dergisi Yazı Karakteri
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Resim 16. SunTimes Dergisi Yazı Karakteri

Resim 17. Anadolu Jet Dergisi Yazı Karakteri

Resim 18. Onair Dergisi Yazı Karakteri

Aydın Zor & Günnar Yağcılar Tonguç | 327

f. Grid (Izgara)
Sayfadaki tasarım elemanlarının yerleştirilmesinde ve sürekliliğin sağlanmasında “kanava (grid)” adı verilen yapıdan yararlanılmaktadır. “Sözcük
anlamı olarak hat, izlek, ızgara olarak bilinen kanava, sayfa tasarımında kullanılacak elemanların düzenlenmesine yardımcı yatay ve dikey çizgilerden
oluşan bir sistemdir” (Uçar 2004, s. 147). Izgara bize tasarıma kullanacağımız yazı, fotoğraf, illüstrasyon gibi elemanların nasıl yerleşeceğine dair yardımcı olur (İstek 2005, s. 99).
Süreli yayınlarda metin düzeni sütunlardan oluşur. Sütunlu yazıların
okuyucu tarafından algılanması daha kolaydır. Sütun sayısı olarak 3, 4, 5, 6
sütuna kadar çıkabilen sütun sayısı kullanılabilir. Dergi sayfalarında kullanılan sütunlar düzenlenirken, hizalamanın nasıl yapılacağına karar vermek
önemlidir. Hizalama sağa, sola, iki yana ve ortaya hizalı olarak yapılabilir.
Her iki taraftan hizalamada okuyucu açısından sıkıcı bir görüntü ortaya çıkabilir.
Hizalama yapılırken sütun genişliği, yazının ölçüsü göz önünde bulundurulmalıdır. Dergi sayfalarında dar sütun kullanıldığında iki yana hizalı
düzenleme okunurluğu olumsuz yönde etkileyebilir. Okuma önünün sol yukarıdan sağ aşağı olduğu göz önünde bulundurulduğunda dergi sayfalarına
sağdan hizalanan sütunlar daha etkileyici tasarım oluşturmak için kullanılabilir.
Bu çalışma kapsamında ele aldığımız uçuş esnası dergilerinde farklı
grid yapıları kullanıldığı dikkati çekmektedir. Skylife, Anadolu Jet, Onair ve
Pegasus dergileri ikili grid yapısını kullanmışlardır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan bu dergilerin ikili grid yapısını kullanımını
tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Skylife ve Onair dergilerinde satır hizalamaları iki yana yaslı şekilde kullanılmıştır. Anadolu Jet ve Pegasus dergisinde
ise sola yaslı tercih edilmiştir.
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Resim 19. Skylife Dergisi İç Sayfası

Resim 21. Pegasus Dergisi İç Sayfası

Resim 20. Anadolu Jet Dergisi İç Sayfası

Resim 22. Onair Dergisi İç Sayfası

Atlas Glober dergisinde ise üçlü grid yapısı görülmektedir. Dergi iki
dilde (Türkçe-İngilizce) hazırlanmasına rağmen diğer dergilerde olduğu gibi
her sayfada hem Türkçe hem de İngilizce metinleri yerleştirmek yerine bir
konuyu önce Türkçe sayfalarda anlatıp, daha sonra İngilizce sayfalara geçiş
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yapılmıştır. Bu tasarımda her sayfada kullanılan görseller farklı olduğu için
derginin Türkçesini okuyan bir okuyucu İngilizce sayfadaki görselleri görememektedir. Satır hizalaması ise sola yaslı şekilde yapılmıştır.

Resim 23. Atlas Glober Dergisi İç Sayfa (Türkçe)

Resim 24. Atlas Glober Dergisi İç Sayfası
Resim 25. SunTimes Dergisi İç Sayfa (İngilizce)
)
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SunTimes dergisi ise diğer dergilerden farklı olarak Türkçe, Almanca
ve İngilizce olmak üzere üç dilde hazırlanmıştır. Bu nedenle de dergide üçlü
grid yapısı kullanılmış satır hizalamalarında ise sola yaslı tercih edilmiştir.

g. İçindekiler
Derginin içindekiler sayfası, okuyucuya konuların ve her bölümün ne
olduğu ve nerede olduğunu gösterir. Okuyucuyu yönlendiren ve bilgilendiren bir bölümdür. İçindekiler sayfasının en temel görevi konuların hangi
sayfalarda yer aldığını göstermesidir. İçindekiler sayfası tasarımda deneysel
yaklaşımların sınırlı olduğu bir bölümdür. Başlık ve sayfa numarası gibi iki
farklı tür bilginin gözün kolayca algılayabileceği biçimde yerleştirilme kaygısı tasarıma belli sınırlılıklar getirmektedir. Buna karşın çok yaratıcı biçimlerde tasarlanmış içindekiler sayfalarıyla da karşılaşılmaktadır.
Derginin ismi, içindekiler sayfası, sayfa içi düzenlemeleri, bir dergiyi
meydana getiren genel yapılardır. Dergi tasarımında tipografi logodan başlayarak, kapak ve iç sayfalara kadar her sayfada devam etmektedir. Tipografi,
dergi içinde iletişim ortamı yaratarak okuyucuyu yönlendirmektedir.

Resim 26. Onair İçindekiler Syf.
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Resim 27. Anadolu Jet İçindekiler Syf.

Resim 28. Glober İçindekiler Syf.
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Resim 29. SunTimes İçindekiler Syf.

Resim 30. Pegasus İçindekiler Syf.

Onair, Anadolu Jet, Atlas Glober, Sun Times ve Pegasus dergileri
içindekiler sayfasına tek sayfa ayırmıştır. Skylife dergisi ise içindekiler kısmını iki sayfada vermiş ve burada geleneksel motifler kullanarak görsel bir
dil oluşturmuştur. İçindekiler sayfasında kullandığı bu motifleri iç sayfalara
da taşıyarak tasarımda bütünlük oluşturmaya çalışmıştır.

Resim 31. Skylife Dergisi İçindekiler Sayfası
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Sonuç
Uçuş esnası dergileri, yolcuların seyahat ederken vakitlerini geçirmek
amacıyla genellikle kültür, sanat, turizm, tarih konulu bilgilere yer verilmektedir. Havayolu yolculuklarının ucuzlayarak daha çok tercih edilir hale gelmesi uçuş esnası dergilerinin daha fazla okuyucu kitlesine ulaşmasında etkin
bir rol üstlenmişlerdir.
Türkiye’de gün içerisinde binlerce kişinin uçakla seyahat ettiği göz
önüne alındığında bu dergilerin ne kadar önemli bir medya olduğu anlaşılabilir. Bu kadar önemli bir tanıtım ve bilgilendirme özelliğine sahip olan uçuş
esnası dergilerinin tasarım yönünden hangi niteliklere sahip olduğunun tespit
edilmesi bu çalışmanın temel hedefini oluşturmaktadır.
Seçilen dergi örnekleri üzerinden yapılan grafik tasarım analizleri
uçuş esnası dergilerinin hem yapısal özellikleri hem de sayfa tasarımları
bakımından bekleneni vermediği görülmüştür. Çok ciddi bütçelere sahip
olan havayolu şirketlerinin yayınlamış oldukları bu dergilerin içeriklerini ön
planda tuttukları ama tasarımlarına gereken önemi vermedikleri kanaatine
varılmıştır. Havayolu şirketleri bu dergiler sayesinde ne kadar geniş kitlelere
hitap ettiklerini göz önüne alınarak daha nitelikli tasarımlarımlar yapmalı ve
bu sayede marka değerlerini görsel yönden daha üst seviyelere taşımaya
çalışmalıdırlar.
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BİR DAMLA HAYAT: EREĞLİ İTFAİYECİLERİ DOĞA SPORLARI
ARAMA VE KURTARMA DERNEĞİ
A Drop Life: Ereğli Firefighters Search and Rescue Association of Natural Sports
Muhammet Ali Ateş*
Özet: Dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetki ve imkânı dâhilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına
koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan,
toplumu bilgilendiren, eğiten ve tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur. Bölgemizde aktif olarak faaliyet gösteren tek arama ve kurtarma derneğidir. Bölgemiz ikinci derece deprem bölgesidir. Birinci derece deprem bölgelerine en yakın ilçe
Kdz. Ereğli olmasından dolayı, yaşanabilecek olumsuz durumlarda en yakın bölgenin rolü
büyüktür, acil olarak gerekli müdahaleleri yapılabilmesi için uzaklık mesafesi son derece
önemlidir. Bu nedenle ekibimiz ile birlikte “Bir Damla Hayat” sloganı ile yola çıkılarak
bölgemizdeki eksikliği gidermeye çalıştık. Geçtiğimiz yıllarda 1999 yılı Gölcük ve düzce
depreminde yaşamını yitiren binlerce vatandaşlarımız oldu, deprem bölgesine en yakın
bölgelerden biriydik, ancak sivil toplum kuruluşu olarak herhangi bir ekip ile ekipmana s ahip olmadığımız için, gerekli müdahalelerde bulunma fırsatını da elde edemedik, yurt içi ve
yurt dışında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışarak geçmiş yıllardaki yaşanmış olan durum ile karşı karşıya gelmemektir amacımız, Bununla birlikte halkımızı bilinçlendirmek amacı ile; Panel, konferans, seminer v.b. organizasyonlar düzenlemek, aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt
içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek,
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, danışmanlık
hizmeti vermektir.
Anahtar Kelimeler: arama, kurtarma, hayat, itfaiye
Abstract: Our association is a non-governmental organization which is based on the principle of voluntariness, that educates society, brings help and support people, by using educated, well-disciplined and high-standard equipments in all conditions with in legal authority, when natural disasters, mountain and other accidents occur. It is the only search and
rescue association that works actively in our region. Our region is in the second-degree
earthquake zone. Kdz. Ereğli is the closest city to the first-degree earthquake zone so we
have a big role to intervene in emergency cases. That's why, with our team, we are trying to
fill a gap of our region and set off with the slogan '' A drop of life''. In 1999, too many citizens lost their lifes in Gölcük and Düzce earthquakes. We were one of the closest region to
the earthquake zone. Unfortunately, we couldn't have the opportunity for support because
we didn'have enough team and equipment as a non-governmental organization. Now, our
purpose is, to work voluntarily at natural disasters, search-rescue events and accidents in
and out of the country not to face the situation that has happened in recent years. Besides,
we would like to make organizations like conferences and workshops to raise awareness in
public. Also we would like to cooperate with the other nongovernmental organizations,
public insitutes, real and legal associations which are established for the same purpose and
give consultancy serviceS in the country and out of the country in case of legal permissions
can be taken.
Keywords: Search, rescue, life, fire deparetment

*

Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği, Kdz. Ereğli, Zonguldak/Türkiye, e-mail: dursuncinkilic@kdzeregli.bel.tr
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Kuruluş Dönemi ve Amacı
14.11.2011 Tarihinde kurulan ERİDAK “Ereğli İtfaiyecileri Doğa
Sporları Arama ve Kurtarma
Derneğimiz” Bölgemizde kurulan tek arama kurtarma derneğidir. Dernek üyeleri İtfaiye personeli ve Gönüllü İtfaiyecilerinden
oluşmaktadır. Zonguldak ilimiz
2. derece deprem bölgesidir. 1.
derece deprem bölgelerine en
yakın ilçe Kdz. Ereğli olmasından dolayı, bölgemizde arama
kurtarma derneğinin kurulması
ve sürekliliğinin sağlanması gerekmekteydi. Biz ERİDAK Derneği olarak bölgemizdeki bu eksikliği tamamlamak amacı ile böyle bir çalışma başlatmış bulunmaktayız.

Derneğin Misyonu
Dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkili ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım
talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli,
standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten ve tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.
Derneğin Vizyonu
 Yurt içi ve yurt dışında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma
gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak,
 Etkin arama kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak, alınan ihbar ile arama ve kurtarma
operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,
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 Ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak ve en uygun koşulları yaratmak,
 Gerek üyelerine, gerekse talep halinde üyeler dışında resmi ve özel
kurum ve kuruluşlara, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım-arama kurtarma doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda dernek yönetim
kurulu kararı ile eğitim ve seminerler vermek,
 Panel, konferans, seminer v.b. düzenlemek, aynı amaçla kurulmuş
ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek
ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek,
 ERİDAK Arama Kurtarma Derneği'nin arama ve kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermek,
 Gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı
Dernek ve Vakıfların Kamu kurum ve kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun
hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,Avrupa Birliği fonlarından
yararlanmak amacı ile amacı konusunda projeler yapmak ve uygulamak.
Derneğin Faaliyet Raporu

Dernek Hizmet Binası
 2012 Yılında Derneğimizin Hizmet Binası açılışı yapıldı.
 2012 Yılında Derneğimizde Arama ve Kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 30 Adet Mont, 30 Adet Pantolon, 50 Adet Şapka, 170 Adet
Tişört ve Arama Kurtarma Malzemeleri alımı yapılmıştır.
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 2012 Yılında ERİDAK Arama Kurtarma derneğimizde İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrencilerimize ücretsiz olarak Yangın, kaza, deprem vb. doğal afetler ile ilgili eğitimler verilmiştir. Ayrıca Ev
hanımlarında Ev Kazaları ile ilgili de ücretsiz olarak eğitimler verilmiştir.
 2012 Yılında Resmi törenle Cumhuriyet Halk Evlerindeki binamızın
açılışı yapılmıştır.
 Her yıl 18 Haziranda düzenlenen Ereğli’nin kurtuluşu törenine 2012
Yılında Eridak Derneğimiz üyeleri ile birlikte törene katıldık, bu sayede
derneğimizin tanıtım faaliyetleri sürdürüldü.
 2012 ve 2013 Yılında İlçemizde düzenlenen festivallerde İlçe halkı
ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımı ile Gümeli Bölüklü yaylasına Trekking yürüyüşleri düzenlendi.

 2012 Yılında Mersin Susanoğlunda düzenlenen Ulusal Arama Kurtarma Ekipleri Festivaline Eridak ekiplerimiz ile katılım yapıldı.
 Yönetim kurulumuzun aldığı karar ile 2012 Yılında Kdz. Ereğli’de
Kaynaşma yemeği düzenlenmiş olup, yemeğe TRT Sanatçılarının katılımları
sağlanarak Eridak derneğimizi tanıtma çalışmaları yapılmıştır.
 Dernek binamızda; İlçe ve köy okul öğrencilerine, ev hanımlarına
yangın, ev kazaları, doğal afetler ve günlük yaşanabilecek kazalar ile ilgili
teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapıldı.
 2012 ve 2013 Yıllarında Çankırı Valiliği ve Türkiye dağcılık federasyonu Çankırı temsilciliği Çankırı dağcılık doğa sporları ve arama kurtarma kulübünün düzenlediği Çankırı-Ilgaz dağı vııı. geleneksel cumhuriyet
tırmanışı etkinliğine ve Eridak arama kurtarma derneği üyeleri olarak 30
kişilik grupla katıldık.
 İlçemizde her yıl düzenlenen Hamsi Festivaline 2013 yılında dernek
üyeleri ile birlikte katıldık.
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 2013 Yılında Anneler günü ile ilgili Öğretmenler evinde kahvaltı etkinliği düzenlendi.

 2013 Yılında Zonguldak yolu üzerinde iki gündür kayıp olan vatandaş için 30 kişilik ekip ile Arama Kurtarma çalışması yapıldı, yaklaşık 3
saatlik bir arama kurtarma çalışması sonunda vatandaşa ex olarak ulaşıldı.
2015 Yılında Bölgemizdeki tüm arama kurtarma ekipleri ile birlikte
Kdz. Ereğli Eski Devlet Hastanesi binasında ilçe halkının katılımı ile geniş
çaplı Yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

 2015 Yılında İlçemizde yoğun yağış nedeni ile meydana gelen sel
felaketinde Arama ve Kurtarma çalışmaları yapıldı.
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 2015 Yılında Derneğimizin; Arama ve Kurtarma çalışmalarında etkin bir şekilde rol alabilmesi için ve bölgemizi turizme açmak için ve günümüzde madde bağımlılığı kullanımının arttığından dolayı bağımlı kişileri bu
tür kötü alışkanlıklardan kurtarmak için, İçişleri Bakanlığının yayımladığı
destek projesine Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu işbirliği ile
hibe projesine başvuru yapıldı ve İlçe Dernekler şefliğinden ön onayı kabul
edildi.
 2016 Yılında Dernek üyelerimiz Antalya’da gerçekleştirilen Arama
Kurtarma eğitimlerine gönderildi ve Sertifika almaları sağlandı.
 2016 Yılında İlçemizin farklı yerlerine Balı Su Kemerleri, Ölüce
Deniz Feneri, Osman tepe, radar tepelerine halkın yoğun katılımı ile her
onbeş günde bir Doğa yürüyüşleri düzenlendi.

 Her yıl olduğu gibi 2016 yılında da haftalık olarak teorik ve uygulamalı olarak eğitimler yapıldı.

FEN BİLİMLERİ
NATURAL SCIENCES

EFFECTS OF MIXING PARAMETERS ON VISCOSITY AND
HOMOGENEITY OF NANOCLAY REINFORCED POLYMER
MODIFIED BITUMENS
Dilay Uncu & Ali Topal 
M. Özgür Seydibeyoğlu   & A. Uğur Öztürk   
Abstract: Polymer additives are widely used for modification of asphalt binder.
However, as a result of the modification density difference was occurred between
polymer and bitumen so decomposition of polymer in bitumen was seen especially at
high temperature levels. Thus searching of different methods was raised for providing
better compability bitumen and polymer with starting application of nanotechnology
in engineering field investigation of usage of several nanomaterials in bituminous
binders has been mentioned. It was aimed to improve the performance of bituminous
binders under adverse environmental, climatic conditions and also heavy traffic
loading with usage of nanomaterials. Selection of mixing parameters such as
temperature, time, speed, and additive ratio is very important because of their effects
on homogeneity and aging. In this study, the effects of these parameters on nanoclay
reinforced polymer modified bitumens were investigated. For producing nanoclay
reinforced polymer modified bitumens, elastomeric type of polymer (SBS: Styrenebutadiene-styrene) and two different type of nanoclay (Halloysite and Sepiolite) were
used. The mixing temperature was kept constant only; the effects of different mixing
speed, time and additive ratios were investigated by using Brookfield viscosity
measurements. Besides, modified bitumen thin sections were prepared, the
homogeneities and morphologies were examined under fluorescence microscope.
Keywords: Polymer modified bitumen, nanomaterial, nanoclay, mixing parameters,
viscosity, homogeneity

Introduction
Modification of asphalt binder is developed for the performance
properties as adhesion, temperature sensitivity, oxidation and aging
resistance, durability, rutting and fatigue resistance. To avoid the
deteriorations, to extend the service life and to reduce the maintenance cost
are intended with modification which has become a common method. In
recent years, studies conducted on this subject and it has been observed that
the most widely used additives are polymers. Polymers are very long chain
molecules composed of many repeated smaller molecules (monomers) and
two basic types used in road applications are elastomers and plastomers.
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Polymer modified bitumens are generally blends of bitumen and polymer
added in the range from %3 to %5 by weight. The most widely used
polymers belong to elastomeric block copolymers and from this group
Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) increases the elasticity of asphalt and
exhibits the best improvement in bituminous binder properties (Jasso et al.
2013, Yildirim 2007). Despite this, separations are observed especially at
high storage temperatures because of poor compability between SBS and
bitumen (Galooyak et al. 2010, Golestani et al. 2012, Topal et al. 2012). This
situation will worsen when it exposure to heat, ultraviolet light and oxygen,
due to the unsaturated bonds present in SBS (Galooyak et al. 2010).
In recent decades, because of aforesaid problems and to more improve
the performance of bituminous binder, studies have started for new
additives. Various nanomaterials have been started to use as new additives
with including of nanotechnology into the engineering field. Nanomaterial is
described as a material which has at least one dimension between 1 and 100
nanometers. The properties of nanomaterials are more different and superior
than normal sized materials thanks to their small size and high surface area
(Yao et al. 2013). Thus by addition of various nanomaterials for
modification, significant improvement is achieved in thermal, mechanical
and barrier properties of asphalt binder (Golestani et al. 2012, Jasso et al.
2013). There are various studies related to the usage of nanomaterials as a
modifier alone or as an additive in polymer modified asphalt binders in
literature. Parameters used in these studies like nanomaterial types, additive
ratios, mixing methods and conditions are different from each other.
Nanomaterials like nanoclays, carbon and metal oxide based
nanomaterials are used to modify base or polymer modified asphalt binder
and various studies have been made in this area. These nanomaterials
improve the thermomechanical and barrier properties of asphalt binder,
moreover, some research showed that the fatigue cracking and rutting
resistance of bitumen and bituminous mixtures improved by addition of
nanomaterials (Yao et al. 2013). Especially nanoclays have the most
common usage among these materials. The cause of nanoclays’
preferableness is easily attainability from natural sources. Besides that being
economic also supports this situation. Nanoclays increase the density
difference between bitumen and polymer, so separation, storing and
transportation problems are solved.
In this study, two nanoclay named by halloysite and sepiolite were
used to modify polymer modified bitumen with SBS. The viscosity
properties and morphological structure of modified bitumens were
investigated.
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1. Materials and sample preparation
1.1. Materials
A 50/70 penetration grade bitumen was obtained from Turkish
Petroleum Refinery Corporation (Tupras), Aliaga/Izmir as base bitumen. In
order to characterize the properties of the base bitumen, conventional test
methods such as penetration test (ASTM D5-06, 2006), softening point test
(ASTM D36-06, 2006), viscosity test (ASTM D4402-12,2012) and rolling
thin film oven test (RTFOT) (ASTM D2872-12, 2012) as well as
penetration, softening point tests after RTFOT were performed. Brookfield
Viscometer was operated at 135°C and 165°C for viscosity test results
because the viscosity of bitumen has very significant effect on workability.
These tests were performed in accordance with the related test methods that
are presented in Table 1.
Table 1: The properties of the base bitumen
Test

Specification

Results

Specification
limit

Penetration (25°C; 0.1 mm)

ASTM D5

65

50-70

53.7

46-54

EN 1426
Softening point (°C)

ASTM D36
EN 1427

Viscosity at 135°C (mPa s)

ASTM
D4402

425

-

Viscosity at 165°C (mPa s)

ASTM
D4402

112.5

-

Rolling thin film oven test
(RTFOT)

ASTM
D2872
0.16

0.5 (max.)

82

50 (min.)

Change of mass (%)
Retained penetration (%)

ASTM D5
EN 1426
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Softening point after RTFOT
(°C)

ASTM D36

Flash point (°C)

ASTM D92

58.3

48 (min.)

334

230 (min.)

EN 1427

EN ISO
2592
Kraton® D1101 is a clear, linear block copolymer based on styrene
and butadiene with bound styrene of 31% mass. It is mostly used as a
modifier of bitumen in roofing felt compounds, roads and pipe coating. It
may also be suitable for use in formulating adhesives, sealants and coatings
and in the modification of polymers (Kraton®, 2012). It has been supplied
from Termopol Plastic A.S. from Turkey in powder form. The typical
properties of SBS are presented in Table 2.
Table 2: Typical properties of Kraton® D 1101 SBS
Property

Test
Method

Units

Typical
Value

Elongation at break

ISO 37

%

880

Tensile strength

ISO 37

Mpa

33

Specific gravity

ISO 2781

Hardness, shore A (30
sec)

ISO 868

Hardness, Shore A (30
sec)

72

300% Modulus

ISO 37

MPa

2.9

ISO 1133

g/10 min.

<1

ASTM D
1895
method B

kg/dm3

0.4

Melt
flow
200°C/5kg
Bulk density

ratio,

0.94

Two type of nanoclay additives have been used in this study. The
nanoclays are halloysite and sepiolite. They were supplied from ESAN
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Company to add to modified bitumen. The properties of halloysite and
sepiolite are presented respectively in Table 3 and 4.
Table 3: Chemical analysis of halloysite

Conte
nt (%)

AZ.(Lo
l)

SiO2

16.50
±1.00

Al2O

Fe2O

TiO2

CaO

Mg
O

Na2
O

K2 O

3

3

43.0
0

37.5
0

0.70

0.10

0.10

0.15

0.05

0.30

±1.5
0

±1.5
0

±0.1
0

±0.0
5

±0.0
5

±0.0
5

±0.0
1

±0.0
5

Table 4: Chemical analysis of sepiolite

Content
(%)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K2O

18.45

0.84

0.218

0.029

21.64

22.27

0.13

0.11

1.2. Sample preparation
1.2.1. Selection of mixing parameters
The sample preparation process consists of two stages. The first stage
was production of SBS modified bitumen samples and the next step was
incorporation of nanoclay additives into the SBS modified bitumen samples.
At this stage mixing parameters have to be determined for sample
preparation. The selection of mixing parameters such as temperature, time,
speed, and additive ratio is very important because of their effects on
homogeneity and aging. In this study only mixing temperature was kept
constant, the effects of different mixing speed, time and additive ratios were
investigated by using Brookfield viscosity measurements.
The mixing temperature was selected 180±5°C according to the
manufacturer sight. The additive ratios were selected with reference to the
most widely used ratio ranges in the literature. It was observed that SBS
ratios used in the studies in the literature are commonly 3-6% (Golestani et
al., 2012), 2-5% (Jasso et al. 2013) and 3-7% (Sureshkumar et al. 2010). The
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SBS Kraton D 1101 concentrations were chosen as 3% and 5% of the weight
of the base bitumen base on the lower and upper limit values of the
intersection of these percentages. It was determined 2, 3 and 4% are also
widely used ratios to modify bitumen for nanoclays. Similarly, the lower and
upper limit values of the widely used ratios; 2 and 4% were selected for
halloysite and sepiolite (Figure 1).
Figure 1. The widely used ratios for nanoclays.

Homogeneous dispersion of nanomaterials in the bitumen is provided
with high shear mixers. The most frequently used speed is 4000 rpm and the
average speed is 3800 rpm for mixing according to some studies in the
literature (Figure 2). The mixing speed is selected as 4000 rpm depending on
the literature.
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Figure 2. The widely used mixing speeds for nanoclays.

After determining the additive ratios, mixing temperature and speed,
viscosity measurements have been made to determine the mixing time.
Firstly, only 5% SBS was mixed with bitumen. The mixing time was
increased to 120 minutes in 30 minute increments started from 30 minutes.
The viscosity measurements at different times are listed in Table 5 for 5%
SBS modified bitumen.
Table 5: The viscosity measurements of 5% SBS (powdered form) modified
bitumen were produced at 4000 rpm
Mixing time (min.)

Viscosity (mPa s - 165°C)

30

500

60

512.5-525

90

650

120

850

When the viscosity results are investigated, it is observed that a
continuous increase. The reason may be due to excess of the mixing speed or
time associated with aging of bitumen. Though increasing the mixing speed
is an important factor for obtaining a homogenous mixture, this situation
leads to change rheological properties because it causes aging of bitumen
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(Perez-Lepe et al., 2003). So aging causes hardening of bitumen. Therefore
viscosity measurements were conducted again reducing the mixing speed to
2000 rpm for not cause variation of the bitumen properties (Table 6).
Table 6: The viscosity measurements of 5% SBS (powdered form) modified
bitumen were produced at 2000 rpm
Mixing time (min.)

Viscosity (mPa s - 165°C)

30

450

60

425-437.5

90

437.5

120

462.5-475

The viscosity measurements of the modified bitumen at 2000 rpm
almost match up with each other. But a slight increase was occurred in the
viscosity value of the 120 minute sample. This viscosity increment is lower
than the viscosity increment at high mixing speed (at 4000 rpm), so it is
indicated that high mixing speed is more effective on aging of bitumen. It
was decided to measure the viscosity values in lower and less frequent
mixing time intervals because of the viscosity values were close to each
other and increase of mixing time was caused to aging of bitumen.
This time, the mixing process was started from 15 minutes with 15
minute intervals and the viscosity measurements were taken at 15, 30, 45
and 60 minutes for 5% SBS modified bitumen. The obtained results are
shown in Table 7.
Table 7: The viscosity measurements of 5% SBS (powdered form) modified
bitumen were produced at 2000 rpm
Mixing time (min.)

Viscosity (mPa s - 165°C)

15

450-462.5

30

462.5-475

45

462.5

60

487.5
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Thin section samples were taken for each mixing time while modified
bitumen was producing. It was observed by fluorescence microscopy that
SBS had formed bonds at low mixing time. It was predicted that 15 minutes
was sufficient for the mixing time for only SBS additives because of the
addition of nanoclays will be done and the mixing process will be continued.
The mixing time was also selected 15 minutes for 3% SBS, due to little
amount and easy mixing.
1.2.2. Production of samples
Bitumen was heated up to 160±5°C in a small tin box until it flowed
fully. The polymer was gradually added (5 gr/min) into the melted bitumen
under high shear mixer at 2000 rpm and 180±5°C for 15 minutes. After 15
minutes nanoclays were added into the polymer modified bitumen (PMB)
under same conditions. Halloysite and sepiolite were added into the PMB at
two different ratios as 2% and 4% (weight of the base bitumen). The mixing
procedure was continued at additional 30, 45 and 60 minutes for each
nanoclay and ratio. The mixing times were expressed as “+ time value”
because of being additional times to 15 minutes (Table 8 and 9).
Table 8: The viscosity values of 5% SBS modified bitumen after addition of
2% and 4% halloysite
Type of modified
bitumen

5% SBS
+
2%Halloysite
5% SBS
+

Mixing time

Viscosity

(minute)

(165°C, mPa s)

+30

500

+45

512.5

+60

512.5

+30

550

+45

550-562.5

+60

562.5

4% Halloysite
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Table 9: The viscosity values of 5% SBS modified bitumen after addition of
2% and 4% sepiolite
Type of modified
bitumen

Mixing time

Viscosity

(minute)

(165°C, mPa s)

+30

500

+45

500

+60

512.5

+30

512.5

+45

512.5-525

+60

525

5% SBS
+
2% Sepiolite
5% SBS
+
4% Sepiolite

The viscosity results at three different mixing times are very close to
each other for halloysite and sepiolite. It is better to have a short mixing time
but mixing of nanoclays with bitumen is more difficult because they do not
melt like SBS. These factors are considered the mixing time “+45 minutes”
is preferred which will make the total mixing time “60 minutes”. The same
mixing time was used for 3% SBS and nanoclays modified bitumen.
2. Viscosity results and discussion
The list of modified bitumen samples are given in Table 10. Base
bitumen was expressed by B in Table 10. Polymer modified bitumen
samples were prepared with 3 wt.% SBS and 5 wt.% SBS. They were
referred to as PMB3 and PMB5. Halloysite and sepiolite were expressed by
H and S respectively and prepared with 2 wt.% and 4 wt.%. The ratios of
additives are weight of bitumen.
Table 10: Composition of modified bitumen samples
Modified bitumen

SBS (wt.%)

Nanoclay (wt.%)

B

-

-

PMB3

3

-

PMB3/H2

3

2
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PMB3/H4

3

4

PMB3/S2

3

2

PMB3/S4

3

4

PMB5

5

-

PMB5/H2

5

2

PMB5/H4

5

4

PMB5/S2

5

2

PMB5/S4

5

4

The viscosity results of base and modified bitumen samples are shown in
Table 11 and Figure 3.
Table 11: The viscosity results of base and modified bitumen samples

Figure 3. The viscosity results of base and modified bitumen samples
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The resistance against the flow of bitumen samples was measured by
Brookfield viscometer at 135°C and 165°C. The bitumen samples are
became more viscous at high temperatures, so the viscosity test results are
lower. The viscosity values of all modified bitumen samples are higher than
the base bitumen sample at 135°C and 165°C. The viscosity value was
approximately increased two times with 3% SBS modification and increased
four times with 5% SBS modification. The addition of nanoclays into the
polymer modified bitumen was also increased the viscosity. Similar
viscosity values were obtained from the bitumen samples which have the
same percentage of nanoclay according to the two different polymer ratios.
The PMB3/S4 has the highest viscosity value at both temperatures for 3%
SBS and nanoclay modified bitumen samples. The PMB5/S4 has the highest
viscosity value at 135°C and the PMB5/H4 has the highest viscosity value at
165°C for 5% SBS and nanoclay modified bitumen samples. Increase in
viscosity is allowed to 3000 mPa s at 135°C in the specification. This is
because of too high viscosity influences the workability of bitumen
negatively. However, when the test results are analyzed, this negative
situation isn’t valid for any of the samples, it is seen that the viscosity values
are convenient.
4. Morphology
Thin section samples were taken from the mixtures at the end of the
production of all modified bitumen samples. Taken samples of the thin
sections were investigated by fluorescent optical microscope to obtain
information about the distribution of the additives in the bitumen phase.
Sufficient quantity of dispersion between lam and lamella is very
important for providing the investigation by microscope. Reliable images are
obtained with dispersion in sufficient thinness of bitumen. Any problem was
experienced about dispersion of only polymer modified bitumen samples.
The sufficient dispersion was not observed at the determinated time in thin
section samples of modified bitumen which halloysite and sepiolite were
added in, so the samples were waited in oven longer.
The addition of nanoclays decreased the dispersion of bitumen
because of the increasing viscosity. Increasing of nanoclay ratios was also
decreased the dispersion. Therefore taking microscope images of thin section
samples of some modified bitumen samples which was contained sepiolite
were not possible. This case also shows similarity with modified bitumen
containing nanoclays which have high viscosity values.
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PMB3
Figure 4. 3% SBS modified bitumen
sample

PMB3/H4
Figure 6. 3% SBS and 4% halloysite
modified bitumen sample

PMB3/H2
Figure 5. 3% SBS and 2% halloysite
modified bitumen sample

PMB3/S2
Figure 7. 3% SBS and 2% sepiolite
modified bitumen sample

When only polymer modified samples at 3% ratios are investigated, it
is seen in Figure 4, the polymers are dispersed in bitumen phase but formed
thin bonds. It can be seen in Figure 5, 6 and 7, these bonds are gotten strong
and dispersed in more area in bitumen phase with addition of nanoclays. The
microscope image of PMB3/S4 was not obtained. The reason of this is the
reduction of dispersion amount of sepiolite modified bitumen and
insufficient thickness of bitumen layer. So the image was seen dark and it
was impossible to distinguish the polymers and nanoclays.
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PMB5
Figure 8. % 5 SBS modified bitumen
sample

PMB5/H2
Figure 9. 5% SBS and 2% halloysite
modified bitumen sample

PMB5/H4
Figure 10. 5% SBS and 4% halloysite modified bitumen sample
When the 5% SBS modified samples are investigated, stronger bonds
were formed as seen in Figure 8. As it is seen in Figure 9 and 10, the
dispersion of the additives in bitumen phase was increased with the addition
of nanoclays into polymer modified bitumen. The images of sepiolite
modified bitumen at 2% and 4% ratios weren’t taken. Thus the images taken
from sepiolite modified bitumen are verified the viscosity increase.
Conclusions
The effects of mixing parameters on viscosity and homogeneity of
nanoclay reinforced polymer modified bitumens were investigated in
composed of base bitumen, SBS copolymer, halloysite and sepiolite
nanoclays. Brookfield viscosity tests indicated that addition of halloysite and
sepiolite to SBS modified bitumen increases viscosity values at 135°C and
165°C. Thin section samples confirm these viscosity increments. Similar
viscosity values were obtained from the bitumen samples have the same
percentage of nanoclay according to the two different polymer ratios. The
increase of polymer ratios is more effective than the increase of nanoclay
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ratios in the viscosity values. This can be explained by melting SBS in the
bitumen phase. According to the fluorescent optical microscope images, SBS
modified bitumen samples containing halloysite and sepiolite have stronger
bond structures. This situation clarifies high viscosity values.
In the light of findings from different mixing parameters, high
mixing speed causes hardening and also aging of bitumen, so bitumen
becomes brittle as a result of aging. The mixing time also increases aging.
But it is indicated that high mixing speed is more effective on aging of
bitumen according to the viscosity results. Based on the overall findings,
selection of mixing parameters is very important because of their effects on
homogeneity and aging. Therefore, mixing parameters must be optimizing
before production of modified bitumen samples which will be tested.
This experimental study is a part of the project named “Investigation
of Nanomaterials Effects on the Performance Enhancement of Polymer
Modified Asphalt Binders” and supported by Manisa Celal Bayar University
Scientific Research Projects Coordination Unit (MCBUBAP). Special thanks
to MCBUBAP for their support and financial aids. And I am also highly
indebted to Dokuz Eylül University Graduate School of Natural and Applied
Sciences where I am a PhD student at Transportation program, for the
guidance and constant supervision as well as for providing necessary
information.
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KAZ (ANSER ANSER) SİNDİRİM KANALINDA MAST HÜCRELERİNİN
DAĞILIMI VE HETEROJENİTESİ ÜZERİNE MORFOLOJİK VE
HİSTOMETRİK ARAŞTIRMALAR
Morphological and Histometrical Studies on Distribution and Heterogeneity of Mast
Cells in Goose (Anser Anser) Digestive Tract 

Ebru Öntürk & Mecit Yörük
Özet: Bu çalışma kaz sindirim kanalında bulunan mast hücrelerinin dağılımı ve
heterojenitesini belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmada kullanılan doku örnekleri,
Van' da faaliyet gösteren özel bir firmanın kanatlı mezbahasında (Ruhsat No: 577)
usulune göre kesilen 6 adet kaz'dan (anser anser) temin edildi. Kazların sindirim
kanalında bulunan özofagus, kursak, ön mide, taşlık, duodenum, jejunum, ileum,
sekum ve kolondan uygun büyüklükte parçalar alındı. Alınan örnekler BLA (Basic
Lead Acetate-Mota), Carnoy ve IFAA (İzotonik Formaldehit Asetic Asit) tespit
solüsyonlarında tespit edildikten sonra rutin doku takibi yapılarak paraplast ile
bloklandı. 6 µm kalınlığında alınan kesitler % 0,5' lik Toluidine blue ve Alcian
blue/Safranin O kombine boyalarında boyandılar. Toluidine blue ile boyanan
kesitlerde lamina propriya, submukoza, tunika muskularis + tunika serozada 40' lık
objektif ile 1 mm2' lik alandaki mast hücre sayıları belirlendi. Tespitler arası fark
istatistiksel olarak önemli bulunmamakla beraber sayısal olarak en fazla mast
hücresine sekumda, en az mast hücresine ise taşlıkta rastlandı. Toluidine blue ile
boyanan kesitlerde sayısal veriler için en uygun tespitin IFAA olduğu, granül sayısını
belirlemek içinde en uygun tespitin BLA olduğu saptandı. Alcian blue/Safranin O
kombine boyamasında ise tüm organlarda AB (+), SO (+) ve miks granüllü mast
hücrelerine rastlandı.
Anahtar Sözcükler: Kaz, Sindirim Kanalı, Mast Hücresi, Heterojenite, Işık
Mikroskobu.
Abstract: This study was conducted in order to determine the distribution and
heterogeneity of the mast cells in the digestive tract of the goose. The tissue samples
used in the study were provied from 6 geese (anser anser) excised duly in the abattoir
for winged animals of a private company (Permit Number: 577) operating in Van,
Turkey. Sufficient amount of tissue pieces were taken from the oesephagus, craw,
proventriculus, gizzard, duodenum, jejunum, ileum, caeum and colon in the digestive
tract of the goose. After the samples taken were fixed in BLA (Basic Lead AcetateMota), Carnoy and IFAA (Isotonic Formaldehyde Acetic Acid) fixation solutions,
they were followed up in routine tissue proceudre and they were blocked with
paraplast. The sample sections taken 6 µm thick were colored in 5 % Toluidine blue
and Alcian blue/Safranin O combination paints. Mast cell numbers in 1 mm2 area
were determined with 40’ objective in the lamina propria, submucosa, tunica
muscularis + tunica serosa in the sections colored with Toluidine blue. The difference
between the fixings was not found statistically significant, however, highest number
of mast cells were found in the cecum and and lowest number of mast cells were
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found in the gizzard. It was determined that the most suitable fixation was IFAA for
the numerical data in the sections colored with Toluidine and BLA was the most
suitable fixation for determining the granule number. In the Alcian blue/Safranin O
coloring, mast cells with AB (+), SO (+) and mix granule were found in all organs.
Keywords: Goose, digestive tract, mast cells, heterogeneity, light microscope

Giriş
Mast hücreleri, uygun koşullarda metakromazi gösteren
intrasitoplazmik granüllere sahip bağ doku hücreleridir (Wight, 1970;
Canpolat, 1997; Yörük, 1994). Bu hücreler 20-30 μm çapında, şekil olarak
polimorfik, küresel ve oval şekilli olup, içerisinde değişik büyüklükte
metakromatik granüllere sahiptir. Hücrenin merkezinde bulunan açık renkte
boyanmış çekirdek, segmentsiz ve ovalimsi bir yapıdadır (Banks, 1993;
Sağlam ve ark. 2001; Lesson ve ark. 1988; Dellmann, 1993). Mast hücreleri,
kan ve lenf damarları çevresindeki bağ dokusu içinde, seröz membranlarda,
deride, timusta, bazı organların fibröz kapsülü içinde, uterusta, lenfoid
dokuda, idrar kesesinde, solunum ve sindirim sistemi epitelinde ve
submukozal bağ dokusunda bulunur (Canpolat, 1997; Kruger, 1984; Ross ve
Reith, 1985).
Bağ dokuda iki tip mast hücresi bulunmaktadır. Birincisi bağ dokusu
mast hücresi (Connective tissue mast cell CTMC) oval şekilli olup
(Aytekin, 1998; Yüncü ve Çerçi, 1995; Soylu ve ark. 1990; Bienenstock ve
ark. 1982), bu hücrede granüllerdeki proteoglikan esas olarak antikoagülan
özelliği olan heparindir (Aytekin, 1998; Yüncü ve Çerçi, 1995; Soylu ve ark.
1990; Bienenstock ve ark. 1982; Junquiera ve ark. 1988). İkinci tip ise
mukozal mast hücresi (MMC) olarak adlandırılır. MMC’ nin formaldehite
duyarlı (Enerback, 1966a; Enerback, 1966b) ve Alcian blue/Safranin O
(Ab/SO) kombine boyamasında Ab (+) boyanan granüllere sahip olduğu
(Enerback, 1966b), CTMC’ nin ise formaldehite dirençli SO (+) granüller
içerdiği (Enerback, 1966a; Enerback, 1966b; Özdemir ve Savaşan, 2005)
belirtilmektedir. Bunların granüllerinde ise heparin yerine kondroidin sülfat
bulunur (Junquiera ve ark. 1988). Mast hücrelerinin heterojenitesinde
yalnızca boyanma özellikleri ve tespit türü değil aynı zamanda, organın
değişik bölgelerindeki yerleşim yeri ve farklı fonksiyonları da rol
oynamaktadır (Fritz ve Pabst, 1989).
Yapılan literatür taramalarında insan, tavuk, maymun, sığır, koyun,
rat ve hindi gibi hayvanların sindirim sistemi ve sindirim kanalının çeşitli
bölümlerinde mast hücreleri hakkında çalışmalara rastlandı. Kazlarda
sindirim kanalında mast hücrelerinin heterojenitesi, morfolojisi hakkında ise
yeterli literatür bilgisine rastlanılmadı.
Bu çalışmada ekonomik öneme sahip olan çiftlik hayvanlarından
kazın sindirim kanalındaki mast hücreleri incelendi. Özofagus, kursak, kassel
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mide, bezsel mide, ince ve kalın bağırsaklardan yapılan histolojik
örneklemelerle kazların sindirim kanalındaki mast hücrelerinin tespit,
boyanma, sayısal dağılım ve şekil gibi özellikleri ortaya konmaya çalışıldı.
Sağlıklı kazların sindirim kanalında yapılan bu çalışma da ileride bu konuda
yapılacak olan çalışmalara temel oluşturacağı, bilime ve literatüre katkı
sağlayacağı düşüncesi ile planlandı.
1. Materyal ve Metod
Bu çalışmada kullanılan doku örnekleri, Van' da faaliyet gösteren özel
bir firmanın kanatlı mezbahasında (Ruhsat No: 577) usulune göre kesilen 6
adet kaz'dan (anser anser) temin edildi. Kesim sonrası; özofagus, kursak,
bezsel mide, kassel mide, duodenum, jejunum, ileum, sekum ve kolon gibi
sindirim kanalı organlarından doku örnekleri alındı. Alınan bu doku örnekleri,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Araştırma Laboratuarında histolojik yöntemlerle işlendi.
2. Işık mikroskopik incelemeler
Çalışmada Carnoy, IFAA (İzotonik Formaldehit-Asetik Asit) ve BLA
(Basic Lead Asetate) olmak üzere üç farklı tespit solüsyonu kullanıldı.
Sindirim kanalı organlarından; özofagus, kursak, bezsel mide, kassel mide,
duodenum, jejunum, ileum, sekum ve kolondan alınan doku örnekleri önceden
hazırlanmış olan Carnoy tespiti (60 ml absolut alkol, 30 ml kloroform, 10 ml
gliseal asetik asit) (Wight, 1970; Valsala ve ark. 1985), IFAA tespiti (1.5 ml
formaldehit, 98 ml distile su, 0.5 ml gliseal asetik asit) (pH 2.9) (Enerback,
1966a) ve BLA tespiti (1 gr basic lead asetate, 50 ml etanol, 50 ml distile su,
0.5 ml gliseal asetik asit) (Becker ve Chung, 1985) içerisine konuldu. Uygun
büyüklükte alınan bu doku parçaları Carnoy'da 12 saat, IFAA'da 24 saat ve
BLA'da ise 24 saat süreyle tespit edildi. Carnoy'da yıkama yapılmadan direkt
%70 alkolde 12 saat bekletilerek, BLA'da yıkama yapılmadan, IFAA'da ise 24
saat yıkama işleminden sonra dokular, rutin doku takibinin ardından paraplast
ile bloklandılar (Enerback, 1966a). Hazırlanan bloklardan 6 µm kalınlığında
seri kesitler alındı. %0.5' lik konsantrasyonda olan Toluidine blue ile 10 dk.
(pH 0.5) (Enerback, 1966b; Karaca ve Yörük, 2005; Uslu ve Yörük, 2013),
Alcian blue 8GX-Safranin O kombine boyaları ile (pH 1.42) 30 dk boyandılar
(Bancroft ve Cook, 1984; Tung, 1991). Boyanan bu preparatlar araştırma
mikroskopunda (Nikon Optiphot-2, Japan) heterojenite ve dağılım açısından
incelendi. Gerekli yerlerin fotoğrafları çekildi.
3. Hücre sayımları ve istatistiksel analizler
Toluidine blue ile boyanan preparatlarda mast hücrelerinin dağılımını
belirlemek amacıyla yapılan hücre sayımında 100 kare oküler mikrometre
(eyepice graticule) kullanıldı. Kırklık (40'lık) objektif büyütmesinde oküler
mikrometrenin 100 kare birim alanındaki mast hücreleri sayıldı. Her kesitte
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lamina propriya, submukoza ve tunika muskularis+tunika seroza
katmanlarından rastgele belirlenen 18 alanda hücre sayımı yapıldı. Seri
kesitlerdeki mast hücrelerinin sayılması sonucu bu rakamların aritmetik
ortalaması alındı. Böylece 100 kare oküler mikrometrenin kapsadığı alandaki
ortalama mast hücresi saptandı. 40' lık objektif büyütmesi için mikrometrik lam
yardımıyla, 100 kare oküler mikrometrenin alanı hesaplandı. Daha sonra elde
edilen bu veriler, 1 mm2' lik birim alandaki mast hücre sayısına dönüştürüldü
(Böck, 1989). Bu özellikler bakımından organ, tespit ve katmanlar arası fark
olup olmadığını belirlemede üç faktörlü ve faktörlerden üçü de tekrarlanan
ölçümlü varyans analizi kullanıldı. Varyans analizini takiben farklı organ, tespit
ve katmanları belirlemede Duncan çoklu karşılaştırma testi yapıldı (SAS,
1998). Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi % 5 olarak alınmış ve
hesaplamalar için SPSS istatistik paket programı kullanıldı.
4. Bulgular
Sindirim sistemi kanal organlarının çeşitli bölgelerinden (özofagus,
kursak, bezsel mide, kassel mide, duodenum, jejunum, ileum, sekum, kolon)
alınan doku örnekleri, BLA, Carnoy ve IFAA gibi üç değişik tespit
solüsyonunda tespit edildikten sonra, doku örneklerinden 6 µm kalınlığında
kesitler alındı. Alınan bu kesitlerde mast hücreleri metakromatik
boyanmaları ile kolayca ayırt edildiler. Toluidine blue ile metakromatik
boyanan mast hücrelerini sitoplazması içerisinde homojen görünümlü
çekirdek ve bazofilik granüller vardı. Bu granüller özellikle BLA tespit
solüsyonunda, diğer tespit solüsyonlarına göre daha belirgindi ( Şekil 1.).
Genellikle bağ dokunun yoğun olduğu yerlerde oval, yuvarlak ve mekik
şeklinde, bağ dokunun az olduğu yerlerde ve damar çevresinde ise yuvarlak
ve oval şekilli mast hücreleri saptandı.
Alcian blue/Safranin O kombine boyalarıyla boyanan dokularda
CTMC’ ler kırmızı, MMC’ ler ise mavi olarak boyandılar. Bütün organlarda
Alcian blue (+), Safranin O (+) ve miks granüllere sahip mast hücreleri
saptandı ( Şekil 2, Şekil 3).
Mast hücrelerine sindirim sistemi duvar yapısının lamina propriya,
submukoza, tunika muskularis ve tunika seroza katmanlarının hepsinde de
rastlandı. Lamina propriya katmanında; epitelin hemen altında, submukoza
katmanında; bezler arasında ve kan damarlarının etrafında damar boyunca,
tunika muskularis katmanında; kas demetleri arasında ve küçük kan
damarlarına komşu, tunika seroza katmanında ise küçük kan damarları
etrafında, sinir pleksuslarına yakın olarak yerleştirdikleri gözlendi (Şekil 4,
5, 6 ve 7).
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Şekil 1. Özofagus lamina propriyasında subepitelyal yerleşimli mast hücreleri, BLA,
Toluidine Blue.
Şekil 2. Özofagus lamina propriyasında AB (+)(ince ok) ve SO (+)(kalın ok) mast
hücreleri, BLA, Alcian blue-Safranin O.

Şekil 3. Bezsel mide submukozasında miks granüllü mast hücreleri (ok), BLA,
Alcian blue-Safranin O.
Şekil 4. Duodenum lamina propriyasında kriptler arasında bulunan mast hücreleri,
Carnoy, Toluidine Blue.

Şekil 5. Duodenum lamina propriyasında kriptler arasında bulunan miks granüllü
mast hücreleri (ok), BLA, Alcian blue-Safranin O.

Şekil 6. Sekum submukozasında sinir telleri yakınında bulunan AB (+) mast
hücreleri, Carnoy, Alcian blue-Safranin O.
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Şekil 7. Kolon submukozasında ve tunika muskularis
katmanlarında kasların arasında yer alan AB (+) mast hücreleri, Carnoy,
Alcian blue-Safranin O.
5. İstatistiksel Bulgular
Kazların sindirim kanalı organlarında mast hücrelerinin sayısal
dağılımını belirlemek amacıyla hücre sayımları yapıldı. Elde edilen veriler;
tespitlere göre, organlara göre ve bölge ayrımı yapılmaksızın istatistiksel
olarak değerlendirilerek sonuçlar Tablo 1 ve 2' de, Şekil 8' de verildi.
Kazların sindirim kanal organlarında tespitler arası fark istatistiksel
olarak önemli bulunmamakla beraber sayısal olarak en uygun tespitin IFAA
olduğu, heterojeniteyi belirlemede en uygun tespitin BLA ve Carnoy olduğu
saptandı. İncelenen organlarda ön mide ve kassel mide hariç, diğer tüm
organlarda metakromazi yönünden en iyi tespit sıvısının BLA olduğu, ön
midede ve kassel midede ise Carnoy tespit sıvısının BLA' ya göre daha iyi
metakromazi gösterdiği saptandı. İncelenen katmanlarda ise en fazla mast
hücresine lamina propriya katmanında rastlandı. Submukoza ve tunika
muskularis+tunika seroza katmanlarında ise mast hücre sayıları birbirine
yakındı (Tablo 2). Kullanılan her üç tespit solüsyonunda tespit edilmiş
kesitlerden sayılan hücrelerin sayısal değerleri bölge ayrımı yapılmaksızın
değerlendirildiğinde, en fazla sayıda mast hücresine sekumda, en az sayıda
mast hücresine ise taşlıkta rastlandı (Tablo 2, Şekil 8).
Bölgelere göre değerlendirildiğinde ise; ileum lamina propriyasında en
fazla sayıda mast hücresine rastlanırken, en az sayıda mast hücresine
özofagusta rastlandı (Tablo 1). Submukozada en fazla sayıda mast hücresi ön
midede, en az sayıda mast hücresi ise taşlıkta belirlendi (Tablo 1). Tunika
muskularis+tunika seroza katmanlarında en fazla sayıda mast hücresi
kolonda, en az sayıda mast hücresi ise taşlıkta gözlendi (Tablo 1).
Kazların sindirim kanal organları sayısal olarak değerlendirildiğinde, en
fazla sayıda mast hücresine sekumda, en az sayıda mast hücresine ise taşlıkta
rastlandı (Tablo 2, Şekil 8).
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İnce ve kalın bağırsaklar değerlendirildiğinde duodenum, jejunum,
ileum, kolon gibi ince ve kalın bağırsak bölümlerinin submukoza
katmanında mast hücre sayısında önemli bir fark bulunmadığı, ancak sekum
submukozasında bağırsaklar içinde en fazla sayıda mast hücresi bulunması
dikkat çekici bulgular olarak göze çarpmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1. Kaz sindirin kanalı lamina propriyası, submukozası ve tunika
muskularis+tunika serozasında değişik tespitler uygulanmış dokulardaki mast
hücrelerinin dağılımı.

Lamina propriya
ORGAN

Özofagus

Kursak

Ön mide

Submukoza

Tunika musk+ Tunika seroza

TESPiT
Ort.

St.
Hata

Min

Mak

Ort.

St.
Hata

Min

Mak

Ort.

St.
Hata

Min

Mak

BLA

e
37,09
AB a

2,58

26,56

44,32

ab
49,41
Aa

9,64

19,52

80,00

de
27,33
Ba

6,48

11,52

48,00

Carnoy

e
36,54
Aa

6,44

20,32

61,28

b
38,88
Ab

2,62

32,00

48,80

c
25,70
Aa

4,63

12,32

39,04

IFAA

e
38,69
Aa

7,01

21,28

70,08

b
36,91
Ab

4,98

23,04

56,80

d
23,04
Aa

3,39

15,04

39,04

BLA

e
40,37
Ab

2,54

33,76

50,56

b
42,43
Aa

4,36

26,56

58,56

ab
44,90
Aa

7,17

22,08

76,32

Carnoy

e
40,45
Ab

4,16

31,04

58,56

b
44,38
Aa

7,21

23,04

68,32

b
36,90
Aa

11,12

12,32

86,08

IFAA

d
49,18
Aa

5,53

33,76

70,08

b
31,20
Ab

4,66

15,04

50,56

bc
35,15
Aa

8,79

8,80

71,04

BLA

d
71,74
Ab

8,17

46,08

104,80

a
58,08
A ab

4,63

48,00

80,00

ef
19,10
Ba

2,37

12,32

28,32

Carnoy

d
74,27
Ab

8,61

48,00

103,04

a
60,21
Aa

5,08

48,80

80,08

de
13,82
Ba

1,01

11,52

17,76

IFAA

c
83,97
Aa

12,19

46,08

132,32

a
53,06
Bb

8,71

32,80

90,56

de
17,86
Ca

2,70

6,08

23,04

BLA

e
46,66
Aa

3,36

36,32

61,28

c
7,07
Ba

1,10

3,52

11,52

f
15,04
Ba

2,51

8,80

25,76

Carnoy

e
38,14
Ab

4,45

21,28

48,80

c
9,86
Ba

2,13

2,56

17,76

e
8,10
Bb

1,01

5,28

12,32

Taşlık
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Duodenum

Jejunum

İleum

Sekum

Kolon

IFAA

de
45,95
Aa

2,50

35,52

54,08

c
4,19
Ba

,82

2,56

8,00

e
11,46
B ab

2,49

2,56

18,56

BLA

d
63,04
Ac

11,38

24,80

102,08

c
12,74
Ba

1,82

8,00

20,32

f
16,10
Bb

1,17

13,28

20,32

Carnoy

cd
81,50
Ab

9,65

55,04

125,28

c
10,05
B ab

1,78

4,32

16,00

cd
21,06
Bb

2,96

10,56

30,08

IFAA

a
125,44
Aa

13,49

75,52

172,32

c
5,47
Cb

,93

3,52

9,76

dc
28,19
Ba

1,84

23,04

35,52

BLA

c
97,70
Ab

9,50

55,04

116,32

c
10,08
Ba

1,36

6,08

16,00

def
22,85
Bb

3,65

13,28

38,08

Carnoy

b
94,69
Ab

4,72

81,76

114,56

c
7,01
Ba

1,00

3,52

10,56

cd
20,54
Bb

2,20

14,08

28,32

IFAA

ab
117,09
Aa

16,40

68,32

181,28

c
8,64
Ca

,63

6,08

10,56

bc
34,59
Ba

4,76

24,00

54,08

BLA

a
125,09
Aa

11,67

88,80

168,80

c
10,27
Ca

1,19

8,00

16,00

cd
32,80
Bb

5,85

14,08

58,56

Carnoy

a
113,18
Ab

12,46

57,76

139,52

c
9,34
Ca

1,50

3,52

14,08

b
36,54
Bb

5,82

18,56

54,08

IFAA

a
127,74
Aa

20,58

61,28

200,80

c
13,41
Ba

3,62

3,52

30,08

ab
42,75
Ba

5,58

20,32

58,56

BLA

b
110,34
Aa

13,78

72,80

171,52

ab
48,10
Bb

9,05

18,56

83,52

bc
38,76
Ba

7,84

15,40

63,04

Carnoy

bc
87,23
Ab

8,39

71,04

124,32

a
58,05
Ba

4,05

42,56

70,08

b
36,19
Ca

8,25

13,28

73,76

IFAA

b
111,55
Aa

18,88

71,04

200,80

a
62,66
Ca

16,16

29,28

140,32

bc
36,90
Ca

8,68

14,08

64,80

BLA

b
111,74
Aa

13,45

63,04

148,32

c
8,61
Ca

,93

4,32

10,56

a
51,30
Ba

7,54

34,56

83,52

Carnoy

a
118,88
Aa

12,38

67,52

160,80

c
7,42
Ca

1,49

3,52

13,28

a
53,63
Ba

9,36

29,28

93,28

IFAA

b
111,20
Aa

14,06

63,04

157,28

c
7,04
Ca

1,47

2,56

11,52

a
53,06
Ba

7,95

34,56

90,56
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Tespit: a,b,c ↓ Aynı organ ve aynı bölgede farklı italik harfi olan tespit yöntemleri arası fark
önemlidir (P<0,05).
Organ: a,b,c ↓ Aynı bölge ve aynı tespit yönteminde farklı küçük harfi olan organlar arası fark
önemlidir.
Katmanlar: A,B,C → Aynı organ aynı tespit yönteminde farklı büyük harfi olan bölgeler arası fark
önemlidir.
Tablo 2. Kaz sindirim kanalında bölge ayrımı yapmaksızın BLA, Carnoy ve IFAA tespitlerinde mast hücrelerinin dağılımı
(hücre/mm²).
BLA

Carnoy

IFAA

Ort.

St.
Hata

Min

Mak

Ort.

St.
Hata

Min

Mak

Ort.

St.
Hata

Min

Mak

Özofagus

37,94
cd

4,32

11,52

80,00

33,71
c

2,96

12,32

61,28

32,88
de

3,35

15,04

70,08

Kursak

42,57
bcd

2,78

22,08

76,32

40,58
bc

4,41

12,32

86,08

38,51
cd

4,03

8,80

71,04

Ön mide

49,64
bc

6,20

12,32

104,80

49,43
ab

7,01

11,52

103,04

51,63
bc

8,10

6,08

132,32

Taşlık

22,92
e

4,36

3,52

61,28

18,70
d

3,69

2,56

48,80

20,53
e

4,56

2,56

54,08

Duodenum

30,62
de

6,65

8,00

102,08

37,54
bc

8,27

4,32

125,28

53,03
bc

13,32

3,52

172,32

Jejunum

43,54
bcd

9,91

6,08

116,32

40,75
bc

9,49

3,52

114,56

53,44
bc

12,43

6,08

181,28

İleum

56,05
ab

12,73

8,00

168,80

53,02
ab

11,51

3,52

139,52

61,30
ab

13,57

3,52

200,80

Sekum

65,73
a

9,59

15,40

171,52

60,49
a

6,40

13,28

124,32

70,37
a

11,15

14,08

200,80

Kolon

57,22
ab

11,35

4,32

148,32

59,98
a

12,12

3,52

160,80

57,10
ab

11,52

2,56

157,28

Organ: a,b,c ↓ Aynı sütunda farklı küçük harfi alan organ ortalamaları arası fark önemlidir.
Tespit tipleri (BLA, Carnoy ve IFAA) arası fark istatistik olarak önemli bulunmamıştır.
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Şekil 8. Kaz sindirim kanalında bölge ayrımı yapılmaksızın mast
hücrelerinin dağılımı.
Tartışma ve Sonuç
Çalışmada kaz sindirim kanalında bulunan özofagus, kursak, ön mide,
taşlık, duodenum, jejunum, ileum, sekum ve kolon gibi organlarda mast
hücrelerinin dağılımı, yerleşimleri, morfolojileri ve boyanma özellikleri
BLA, Carnoy ve IFAA gibi üç farklı tespit solüsyonu kullanılarak belirlendi.
Bu organlardan alınan dokular bu üç tespit solüsyonunda tespit edildi.
Tespite alınan dokular % 0.5' lik Toluidine blue ve Alcian blue/Safranin O
kombine boyaları ile boyandı. Toluidine blue ile boyanan preparatlarda her
kesitten üç bölge incelendi. Elde edilen morfolojik ve istatistiksel bulgular
değerlendirilerek organlar, organ katmanları ve tespitler arası
karşılaştırmalar yapıldı. Alcian blue-Safranin O kombine boyamasında ise
kaz sindirim kanal organlarında mast hücrelerinin heterojenitesi
belirlenmeye çalışıldı. Yapılan literatür taramalarında insan, tavuk, maymun,
bıldırcın, sığır, koyun, rat, hindi gibi hayvanların sindirim sistemi ve
sindirim kanalının çeşitli bölümlerinde mast hücreleri hakkında çalışmalara
rastlandı. Kazlarda sindirim kanalında mast hücrelerinin heterojenitesi,
morfolojisi hakkında yeterli çalışmaya ulaşılamamasından dolayı farklı
hayvan türlerine ait literatür bilgileriyle veriler tartışıldı.
Toluidine blue, thionin, azura A gibi boyalar mast hücrelerinin
metakromatik olarak boyanmasında ve demostrasyonunda kullanılan bazik
boyalardır (Enerback, 1966a; Schwartz ve Austen, 1984). Kazların sindirim
kanalı organlarında, toluidine blue ile boyanan kesitlerde mast hücreleri
metakromazi yönünden kolayca ayırt edildiler.
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Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, mast hücrelerinin organlar
arasında en fazla sekumda, en az ise taşlıkta bulunduğu saptandı. İncelenen
katmanlarda ise en fazla mast hücresine lamina propriya katmanında
saptandı. Submukoza ve tunika muskularis+tunika seroza katmanlarında ise
mast hücre sayıları birbirine yakındı (Tablo 2). Mast hücrelerinin bütün
organlarda ve katmanlarda daha çok kan damarları etrafında ve sinir telleri
etrafında yerleştiği saptandı. Küther ve ark. (1998), sığırlarda çeşitli
organlarda yaptıkları çalışmada, mast hücrelerinin özellikle kan damarları ve
sinir telleri etrafında yerleşmiş olmaları yönünden, yapılan çalışmanın
bulguları bu çalışmanın sonuçları ile uyum içindedir.
Kurtdede ve ark. (2000), Ankara keçilerinde yaptıkları çalışmada,
Karaca ve Yörük (2005), tavuk ve bıldırcınlarda yaptıkları çalışmada, Uslu
ve Yörük (2008), hindilerin sindirim sisteminde yaptıkları çalışmada,
yerleşim yerine bağlı olarak mast hücrelerinin yuvarlak, oval, mekik
şeklinde ve farklı büyüklüklerde olabildiğini bildirmişlerdir.
Özen ve ark. (2014), domuz oviduktunda yaptığı çalışmada, mast
hücrelerinin ışık mikroskobik incelemelerde lamina propriyada, kan
damarlarının çevresinde değişik büyüklüklerde yuvarlak, oval veya mekik
şeklinde gözlendiğini bildirmiştir. Yine aynı çalışmada toluidine blue ile
boyanan kesitlerde ise metakromazi göstermeleri ile belirgin şekilde ayırt
edildiklerini bildirmiştir. Yapılan bu çalışmanın bulguları, Özen ve ark.
(2014) yaptığı çalışmanın bulgularıyla aynı doğrultudadır.
Uslu ve Yörük (2013), ördek ve kazlarda alt solunum yollarında ve
akciğerlerde yaptıkları çalışmada, IFAA ile tespit edilen dokularda sayısal
fazlalığın olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada da IFAA ile tespit edilen
dokularda sayısal fazlalığın saptanması yönünden, yapılan çalışmanın
bulgularıyla paralellik göstermektedir. Yine aynı çalışmada kazlarda mast
hücreleri solunum sisteminin incelenen organlarında heterojeniteyi
belirlemede IFAA ve BLA tespitlerinin daha uygun olduğu bildirilmiştir. Bu
çalışmada ise heterojeniteyi belirlemede Carnoy ve BLA tespitlerinin daha
uygun olduğu saptanmıştır.
Demirdağ ve ark. (2012), ratların ince bağırsaklarında yaptıkları
çalışmada, %10' luk Formaldehit, Carnoy ve IFAA tespit solüsyonları
kullanarak Toluidine blue (pH 0,5), Thionin ve Alcian blue (pH 0,3) /
Safranin O (pH 1,0) boyama yöntemi uygulayarak tespitler arası
karşılaştırma ve tespitlere göre boyanma özellikleri arasında karşılaştırmalar
yapmışlardır. Çalışmalarının sonucuna göre; ince bağırsak bölgeleri ile bu
bölgelerde bulunan mast hücrelerinin en iyi IFAA ve Formalin solüsyonları
ile tespit olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada üç tespit solüsyonununda
çalışılan tüm bölgelerdeki hem MMC hem de CTMC' lerin SO positivitesi
gösterdiklerini, ayrıca IFAA ile tespit edilen dokularda mast hücre
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granüllerinin belirginliği açısından en iyi sonucun Ab/SO, Formalin ile tespit
edilen dokularda ise Thionin boyama yöntemi ile alındığını bildirmişlerdir.
Tung (1990), tavukların sindirim sistemi organlarında yaptığı
çalışmasında, Carnoy tespiti kullanarak, % 1' lik Toluidine blue ve Alcian
blue 8GX-Safranin O boyamaları yapmıştır. Tung, (1990) çalışması ile
sunulan çalışma sonuçlarının paralel olduğu, Carnoy tespitinin mast
hücreleri için ideal bir tespit olabileceği belirlenmiştir. Tung (1990),
çalışmasında mast hücre özelliklerini ve Toluidine blue metakromazisini
belirlemede Carnoy tespitinin çok uygun olduğunu, Ab/SO boyamasınında
heterojeniteyi belirlemek için uygun bir boyama yöntemi olduğunu
bildirmiştir. Yapılan bu çalışmanın bulguları Tung (1990), yaptığı
çalışmanın bulgularıyla aynı doğrultudadır.
Wang (1991b), civciv sindirim kanalındaki yaptığı çalışmasında, mast
hücreleri için en iyi tespitin Carnoy olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada ise
sindirim kanalındaki ön mide ve kassel mide hariç diğer tüm organlarda
metakromazi ve granüllerin belirginliği yönünden en iyi tespit sıvısının BLA
olduğu, ön mide ve kassel midede ise Carnoy tespitinin BLA tespitine göre
daha iyi metakromazi gösterdiği saptanmıştır.
Uslu ve Yörük (2008), hindilerin sindirim sisteminde yaptıkları
çalışmada, sindirim sisteminin duvar yapısının lamina propriya, submukoza
ve tunika seroza katmanlarında mast hücrelerinin çoğunlukla küçük kan
damarlarına yakın olarak, tunika muskulariste ise kas demetleri arasındaki
kan damarlarının etrafına komşu olarak yerleştiklerini bildirmişlerdir.
Yapılan bu çalışmada da mast hücreleri yerleşim yerleri bakımından benzer
özellikler göstermektedir.
Kelek ve ark. (2011), farklı tespit solüsyonları uygulanmış kaz
özofagusunda yaptıkları çalışmalarında, Carnoy fiksatifi uygulanan doku
kesitlerinde lamina propriya, damar çevresinde ve bezlerin etrafında bulunan
mast hücrelerinin yuvarlak şekilli olduğunu, IFAA ile tespit edilen dokulara
ait kesitlerde ise lamina propriyada yerleşmiş olan mast hücrelerinin
şekillerinin yassı ve yuvarlak biçimli olduklarını bildirmişlerdir. Yine aynı
çalışmada IFAA ile tespit edilen dokulara ait kesitlerde bez çevresinde ise
mast hücrelerinin çoğunlukla oval şekilli daha az olarakta yuvarlak şekilli
olduklarını bildirmişlerdir. Yapılan bu çalışmada ise Carnoy ve IFAA tespit
solüsyonlarında özofagusun lamina propriyasında mast hücreleri oval,
yuvarlak ve mekik gibi değişik şekillerde, damar çevresinde ve bezlerin
etrafında ise oval-yuvarlak oldukları saptanmıştır.
Kelek ve ark. (2011), farklı tespit solüsyonları uygulanmış kaz
özofagusunda yaptıkları çalışmalarında, Carnoy ve IFAA fiksatiflerinde
mast hücre sayısının hemen hemen aynı olduğunu, kullanılan tespit
solüsyonları arasında Bouin tespit solüsyonunun en uygun olduğunu
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bildirmektedir. Bu çalışmada ise, Carnoy ve IFAA tespit sıvılarında
özofagusun lamina propriyasında sayısal olarak çok fazla fark olmamasına
rağmen IFAA tespit solüsyonundaki mast hücre sayısının, Carnoy tespit
solüsyonundaki mast hücre sayısından fazla olduğu saptanmıştır. Uslu ve
Yörük (2008), hindilerin sindirim sisteminde yaptıkları çalışmada, Carnoy
ve IFAA tespit sıvılarında mast hücrelerinin özofagusun lamina
propriyasında sayısal olarak farklılıklar gösterdiğini, IFAA fiksatifindeki
mast hücre sayısının Carnoy fiksatifindeki mast hücre sayısından fazla
olduğunu bildirmesi yönünden yapılan bu çalışmayla benzerlik gösterdiği
saptanmıştır.
Mast hücrelerini belirlemek için çeşitli çalışmalarda farklı tespit
solüsyonları kullanılmış ve birçok farklı sonuca ulaşılmıştır (Chen ve ark.
1990a; Kube ve ark. 1998; Valsala ve ark. 1985). Bu çalışmada ise BLA,
Carnoy ve IFAA gibi üç farklı tespit solüsyonları kullanılmış, organlara göre
en uygun tespit türü belirlenmiştir. Bu çalışmada mast hücre özelliklerinin en
iyi belirlenebildiği ve granül yapısının daha iyi görüldüğü tespit solüsyonu
BLA ve Carnoy tespit solüsyonlarıdır. Ancak istatistiksel olarak en fazla
sayıda mast hücresine IFAA tespit solüsyonunda rastlanılmıştır. Karaca ve
Yörük (2005), tavuk ve bıldırcınlarda mast hücreleri için en uygun tespitin
BLA ve Carnoy tespit solüsyonları olduğunu bildirmiştir. Adı geçen
çalışmada, her iki tespit solüsyonunda metakromazi iyi derecede görülürken,
BLA tespitinin granül yapısının korunması ve belirlenmesinde daha uygun
olduğu bildirilmiştir.
Wight (1970), tavuklarda yaptığı çalışmada ön midede bezler arasında
mast hücresine rastlamadığını bildirmiştir. Bu çalışmada bezlerin arasında ve
bezlerin akıtıcı kanalına yakın yoğun şekilde mast hücrelerine rastlandı.
Subepitelyal bölgede (lamina propriyada); AB (+) hücreler, derinlerde ise
(bezlerin arasında ve akıtıcı kanalların çevresinde) daha çok SO (+) ve miks
granüllere sahip mast hücrelerine rastlandı. İstatistiksel olarak da sindirim
kanal organlarında submukoza katmanında en fazla mast hücresine ön
midede rastlandı.
Eren ve ark. (2000), köpeklerde bağırsak mukozasında yaptıkları
çalışmada, bağırsaklarda mast hücre yoğunluğunun villüslerde ve kriptlerin
bulunduğu bölgede yer alan lamina propriyada olduğunu bildirmişlerdir. Bu
çalışmada da sindirim kanal organlarında lamina propriyada en fazla mast
hücresi bağırsaklarda saptanmıştır.
Uslu ve Yörük (2008), hindilerin sindirim sisteminde yaptıkları
çalışmada, bağırsak bölümleri bölge ayrımı yapmaksızın incelediğinde
kolonda diğer bağırsak bölümlerinde daha az sayıda mast hücresi
bulunduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise bağırsaklar içinde en fazla
sayıda mast hücresine sekumda, en az sayıda mast hücresine ise
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duodenumda rastlanmıştır. Kolon ise tüm sindirim kanal organlarında tunika
muskularis+tunika seroza katmanında en fazla mast hücresi bulunan
bağırsak organı olarak saptanmıştır.
Matsson (1992), ratlarda heterojeniteyi belirlemek için farklı
mukozalarda yaptığı çalışmasında, Astra blue/Safranin O boyaması ile
CTMC' ler Safranin (+), MMC' ler Astra blue (+) olarak belirlendiğini
bildirmiştir. Yaptığımız bu çalışmada ise mukozal mast hücreleri (MMC)
Alcian blue ile pozitif reaksiyon verirken, bağ doku mast hücreleri (CTMC)
safraninle pozitif reaksiyon reaksiyon verdi. Bazı hücrelerde ise aynı anda
her iki renkte (miks) granüllere sahip mast hücreleri saptandı.
Eren ve ark. (2000), köpeklerde bağırsak mukozasında yaptıkları
çalışmada, bağırsak bölümlerinin tamamında TB (+) reaksiyon verirken, bazı
bölümlerde AB (+), Safranin O (+), bazı bölümlerde ise AB (+), Safranin O
(-) sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise, sindirim kanal organlarının tüm
bölümlerinde TB (+) reaksiyon verdi. Alcian blue/Safranin O kombine
boyamasında ise sindirim kanal organlarının hemen hemen hepsinde AB (+),
SO (+) ve miks granüllere sahip mast hücrelerine rastlandı.
Befus ve ark. (1985), insan bağırsaklarında yaptıkları bir çalışmada,
Carnoy ve BLA tespit sıvılarının dokuları ve mast hücrelerini morfolojik
açıdan daha iyi koruduklarını bildirmişlerdir. Yaptığımız bu çalışmada da
BLA ve Carnoy solüsyonunda TB ve AB/SO kombine boyamasında
morfolojik açıdan iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu yönden Befus ve ark.
(1985)' nın çalışmasıyla benzerlik göstermektedir.
Uslu ve Yörük (2008), hindilerin sindirim sisteminde yaptıkları
çalışmada, tespitin mast hücrelerinin heterojenitesi üzerinde etkili olduğu,
organlara göre değişmekle birlikte özellikle BLA ile tespit edilen organlarda
heterojenitenin daha iyi sonuç verdiğini bildimişlerdir. Yapılan bu çalışma,
sözü edilen bulgularla benzerdir.
Chen ve ark. (1990a), koyunlarda mast hücre heterojenitesi üzerine
yaptıkları çalışmada, AB (+) ve Safranin O (+) hücreleri karşılaştırmış ve
AB (+) hücrelerin Safranin O (+) lere göre daha fazla olduğunu
belirlemişlerdir. Bu çalışmada da AB (+) hücreler Safranin O (+)
hücrelerden daha fazla sayıda gözlenmiştir.
Pubst ve Beil (1989), domuzlarda yaptıkları çalışmalarında, ince
bağırsaklarda BLA ile Formalin' i karşılaştırmış, BLA' nın daha iyi sonuçlar
verdiğini ortaya koymuşlardır. Aynı çalışmada lamina propriyadaki mast
hücrelerinin daha çok MMC' ler olduğunu belirlemişlerdir. Bu çalışmada da
benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, kaz sindirim kanal organları incelenmiş, mast
hücrelerinin ışık mikroskopik morfolojileri, yerleşim yerleri, sayısal
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dağılımları ve heterojeniteleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan bu
çalışmada elde ettiğimiz bulgular farklı hayvan türlerinin sindirim
sisteminde veya bu sisteme ait bazı organlarda yapılan çalışmalardaki
literatür bilgileriyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda,
çalışmanın diğer literatür bilgileriyle paralel sonuçlar içerdiği görülmüştür.
Kaz sindirim kanal organlarında mast hücreleri hakkında yapılan bu
çalışmanın bu konudaki literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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EFFECT OF CERIUM OXIDE ON HYDROXYAPATITEALUMINA BINARY COMPOSITES
Serdar Pazarlıoğlu & Yahya Bozkurt  & Serdar Salman  
Abstract: In the present study, microstructural and mechanical properties of cerium oxide
doped hydroxyapatite-alumina composites were investigated by a series of tests. Six types of
ternary composites with dissimilar rates of cerium oxide (wt% 0.5-2.5) and alumina (wt% 2.5
and 5) were prepared, pelleted and sintered at various temperatures. X-ray diffraction and
scanning electron microscopy were used to evaluate phase changes and morphology of
sintered samples. Density, hardness and compressive strength measurements were used to
determination of mechanical properties. Experimental results show that the highest density
and hardness were obtained to HA-2.5A-2.5C samples as 3.11 gr/cm3 and 4.92 GPa, the
highest compressive stength was obtained to HA-5A-2.5C samples as 242 MPa.
Keywords: Hydroxyapatite, alumina, cerium oxide, sintering

Introduction
Being the main inorganic constitution of hard tissues (bone and teeth),
calcium phosphates has been applied in medical and dental applications in
hard tissue repair. Hydroxyapatite (HAp) ceramics have attracted attention
because of their excellent osteoconductive and bioactive properties. Such
materials are biocompatible, bioactive, osteoconductive, nontoxic,
noninflammatory and have an ability to form strong bonds with the living
hard tissue [1]. Due to its origin, mineral hydroxyapatite (in igneous rocks,
limestone metamorphic or sedimentary rock phosphate), natural
hydroxyapatite (mainly in the bones and teeth of vertebrates) or synthetic
hydroxyapatite can be distinguished. Synthetic hydroxyapatite is the most
commonly used on the large scale [2]. However, synthetic HAp differs
significantly in terms of its microstructure and macrostructure to its nearest
biological equivalent-cortical bone. Cortical bone is a composite material
with an advanced structure consisting of collagen fibre-HAp crystallite
networks (epitaxy) at the molecular level, a lamellar structure at the
microstructural level and aligned cylindrical units at the macrostructural
level. However, synthetic HAp is simply a fine-grained polycrystalline
ceramic. This large difference in structure accounts for the low fracture
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toughness of synthetic HAp in relation to bone: HAp HA: 0.6-1.5 MPam1/2;
Bone: 2-12 MPam1/2 [3]. Due to the poor mechanical properties of the HA
implants, many researchers have focused on enhancing its biological
properties by improving the mechanical and biological properties through
the use of morphology modifications and composite materials [4].
Composites of HA and alumina can combine the advantages of
biocompatibility of HA and high strength of alumina [5]. However, when
this oxide is used as a reinforcing agent for HA, the decomposition of HA to
beta-tricalcium phosphate (β-TCP) occurs severely, resulting in poor
densification and reduced mechanical properties [6]. Therefore, efforts must
be made to produce highly densified HA–Al2O3 composites.
As a kind of rare earth material, cerium oxide has been widely used in
various fields including catalysis, luminescence, fuel cells, cosmetics, and
medical materials [7]. It is also known that CeO 2 is used for improving the
sintering of glass ceramics and strength and thermal stability [8]. Oguzhan
Gunduz et all also showed that CeO2 can be as a reinforcing agent to
improve
the
mechanical properties of bovine bone derived
hydroxyapatite[9].
In the present study, six type of ternary composites were prepared to
investigate in order to HA-Al2O3-CeO2 composite candidate could be used in
biomedical applications or not.
Experimental Procedure
In the present study a commercially synthetic hydroxyapatite (Across
Organics Company; CAS Number: 1306-06-5), Al2O3 (Sigma Aldrich; CAS
Number: 1344-28-1) and CeO2 (CAS Number: 1306-38-3 were used as
starting material. They were well homogenized at 180 rpm in Restch PM100
ball milling device. The samples were uniaxially pressed at 350 MPa
according to our previous study [10]. For lubrication, the interior surface of
the die was coated with a suspension of stearic acid in ethylene alcohol.
Before sintering treatments, the green bodies were dried at 105 oC for 1 d.
The compacted samples were sintered in air condition at temperatures
ranging from 900oC to 1300oC, at furnace ramp rate of 5oC and soaking time
of 4h and then cooled to room temperature ramp rate of 5 oC at air
atmosphere. The X-ray diffraction (XRD) patterns were obtained at room
temperature in an X’Pert MPD Philips diffractometer using Cu–Kα radiation
at 40 kV and 30 mA. Intensity data were collected by step counting method
(step 0.02o and a time per step of 0.6 s) in the range of 2θ (between 10 o and
90o). The microstructures of the samples were determined by scanning
electron microscope (SEM, JOEL Ltd., JSM-5910 LV), equipped with
energy dispersive spectroscopy (EDS, Oxford Industries INCAx-Sight 7274,
133-Ev resolution 5.9 keV) for elemental analysis after gold coating. The
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bulk densities of sintered samples were evaluated using Archimedes method.
Hardness of the sintered samples was measured using Shimadzu HMV2
microindentor at a load of 1.962 N for 20 s. Prior to indentation, the surface
of samples were polished to 3 µm surface finish. Average hardness and
standard deviation values were taken from 20 indents. Compressive strength
of sintered samples was measured using Devotrans universal testing device
at speed of 2 mm.min-1.
Results and Discussion
As shown in Figure 1 that pure CSHA samples contains HA peaks
sintered at ≤1100oC at 2θ of 25.9o, 28.9o, 31.7o, 32.1o, 32.9o, 34.0o, 39.7o,
46.6o, 48.0o, 49.4o, 50.4o, 51.2o, 52.0o and 53.2o. However, the samples
sintered at ≥1200oC contains β-TCP (JCPDS card number of 98-007-6896),
α-TCP (JCPDS card number of 98-007-8499) and CaO (JCPDS card number
of 98-003-4977). These additional phases demonstrate that pure CSHA
powder has decomposed [11,12].

Fig 1 XRD patterns of HA and HA-A binary composites
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For CSHA-A composites, the calcium aluminates were detected
besides HA, β-TCP and α-TCP. The calcium aluminates are formed due to
the reactions between CaO and Al2O3[13-16]. It is also seen that the intensity
of HA peaks decrease by increasing Al2O3 ratio. Four types of Ce-containing
phases were detected for cerium oxide doped samples. As shown in Figure 2
that Ce react with Ca and P instead of Al ions. Figure 3 shows the
microstructures of sintered samples.

Figure 2. XRD patterns of HA-A-C ternary composites.
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Figure 3. SEM micrographs of pure CSHA, CSHA-A and CSHA-A-C
composites sintered between 1100 oC and 1300oC.
The microstructure of monolithic CSHA, sintered at ≥1200 oC reveal a
dense, pore-free microstructure with micro cracks. Microcracks are formed
because of the difference in thermal shock behaviors and thermal expansion
coefficient of formation of β-TCP and α-TCP phases compared to HA as
confirmed in previous study [17]. In the case of CSHA-A binary composites,
porous microstructures are formed by increasing Al2O3 content. The reason
of the porous microstructures for CSHA-A binary composites can be
explained by the requirement of higher sinterability temperatures than
1100°C or 1200°C. This is because of higher melting temperature of Al2O3
compared to monolithic CSHA. However, denser microstructures were
observed for CSHA-A-C ternary composites. The more CeO2 content
contributes to reduction in average size. We also detected that the formation
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of microcracks hindered by the addition of Al2O3 and CeO2 particulates.
Figures 4 (a), (b) and (c) present density, microhardness and compressive
strengths of monolithic CSHA, CSHA-Al2O3 and CSHA-Al2O3-CeO2
composites based on changes in the sintering temperature, respectively. Fig
4 (a) demonstrates three types of results: (i) density of samples increase by
increasing sintering temperatures (ii) increment in Al2O3 content leads to
reduction in density and (iii) increment in CeO2 content contribute to
increase in density values. The density of monolithic CSHA can be
improved from 3.06 gr/cm3 to 3.11 3.06 gr/cm3 by %2.5CeO2 addition to
CSHA-2.5A binary composite. The hardness of sintered samples increase by
sintering temperatures and attain to maximum value of 4.87 GPa, 4.77 and
4.62 GPa for CSHA, CSHA-2.5A and CSHA-5A, respectively at 1300oC.
The hardness of CSHA-A-C ternary composites attain to maximum value of
4.92 GPa for CSHA-2.5A-2.5C composite sintered at same temperature.
Hardness of the sintered ceramics is affected by average grain size, porosity
rates and/or occured second or third phases[18]. Increment in hardness for
CSHA-A-C ternary composites compared to monolithic CSHA may be
related to the formation of Ce containing phases which had confirmed by
Oguzhan Gunduz et al.[9]. In the case of compressive strength, a clear peak
value occurred at 1100oC, followed by two stepwise declines-a small step at
1100-1200°C and a large step at 1200-1300°C for monolithic CSHA. These
data clearly reveal that the maximum strength (1100°C) did not correspond
to the maximum sintered density (1200-1300°C). The cause of decrease in
compressive strength of CSHA is due to the decomposition has negative
effect on mechanical properties of HA ceramics as explained by J.C.
Knowles et al. [19]. For CSHA-A binary and also CSHA-A-C ternary
composites peak values were observed at 1200 oC. We thought that peak
values for binary and ternary composites are related to reduction in average
grain size compared to monolithic CSHA. Same effect was also confirmed
by B. Yılmaz et al. for HA-ZrO2-La2O3 ternary composites [20]. In the
present study, so many composites have compatible compressive strength
with femur bone of human which changes between 100 MPa-230MPa [21].
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Figure 4. Mechanical properties of sintered samples (a) Density
(gr/cm3), (b) Microhardness (GPa) and (c) Compressive strength (MPa).
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Conclusion:
The following results can be written after the investigations:
1. Compressive strength of monolithic CSHA decreases at elevated
temperatures due to the decomposition.
2. Al2O3 addition to CSHA powder leads to generally decreasing
density and hardness values due to its higher melting temperature.
3. Density, hardness and compressive strength of CSHA-A binary
composites can be improved by CeO2 addition.
4. Al2O3 and CeO2 additions helps to improvement of mechanical
properties of monolithic HA due to they contributes to reduction in average
grain size.
5. To evaluate the usability in human body, in vitro and/or cell culture
tests will perform at next studies.
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MECHANICAL PROPERTIES OF DISSIMILAR ALCU4MG1 AND
ALMG3 PLATES JOINED BY FRICTION STIR SPOT WELDING
Yahya Bozkurt Serdar Salman 
Abstract: Friction stir spot welding (FSSW) has been proposed as an effective technology to
spot weld the so-called “difficult to be welded” metal alloys such as thin sheets aluminum
alloys and dissimilar materials. FSSW is derived from friction stir welding technology, its
principle benefit being low cost joining, lower welding temperature and shorter welding time
than conventional welding methods. In this study, dissimilar AlCu4Mg1 and AlMg3
aluminium alloy sheets were friction stir spot welded by offsetting the high strength sheet to
upper side under constant tool rotational speed and different tool plunge depth and dwell
times. Mechanical performance has been investigated in terms of microhardness and lap-shear
fracture load (LSFL) testing. The maximum LSFL of over 4 kN was obtained in 5 s dwell
time.
Keywords: Friction stir spot welding, aluminium alloys, mechanical properties, dissimilar
joint.

Introduction
Recently, there has been a continuing attempt for the reduction in the
weight of a wide range of transport systems, with the aim of improving fuel
economy and thus energy saving. This is a particularly strong trend in the
construction of motor vehicles, aircraft, railcars, ships and other products
used in the transport industry, where there has been increasing use of lighter
materials, particularly aluminium alloys [1]. The conventional method for
joining aluminum alloys, resistance spot welding (RSW), is quite complex
because of their high thermal conductivity, consuming power and current.
Welding defects such as pores and cracks may also be induced, decreasing
the weld strength [2]. These problems include low working time of the
welding electrodes, high energy consumption, the use of consumables and
the level of defects introduced to the joint [3].
A schematic illustration of the FSSW process is shown in Figure 1. The
process is applied to join the two metal sheets in lap configuration. A
rotating tool with a probe pin plunges into the upper sheet and a backing tool
beneath the lower sheet supporting the downward force (Fig. 1a). The tool
downward force and the tool rotational speed are maintained for an
appropriate time to generate frictional heat. Then, heated and softened
material beside the tool deforms plastically, and a solid state bond is
produced between the surfaces of the upper and lower sheets (Fig 1b).
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Finally, the tool is drawn out of the sheets, and a keyhole is left behind as
shown in Fig. 1c [1].

Figure 1. a): Rotating tool before penetration into lap joint; b) Tool
shoulder makes contact with part, creating heat and joint zone; c) Retraction
of tool from lap joint zone [1].
Recently, several studies have been carried out on FSSW of dissimilar
alloys, such as joining of Al to Mg alloys [4,5], Dissimilar Al alloys [6], Mg
to steel [7] and Al to steel [8]. However, there is still a need for detailed
investigations to determine the effect of weld parameters on mechanical
properties of friction stir spot welded dissimilar AlCu4Mg1/AlMg3 alloy
sheets.

Materials and Method
In this study, AlCu4Mg1 and AlMg3 alloy sheets were used to
produce dissimilar FSSW lap joints with the thicknesses of 1.5 and 1.6 mm.
The dimensions of all FSSWed test specimens were 25x100 mm with a
25x25 mm overlap area. The dimensions of these sheets are shown in Fig.2.
2100 rpm tool rotation speed and 0 degree tilt angle and different tool plunge
depth and dwell time 2.45, 2.55, 2.65 and 2, 5, 10 s were used for the
welding trials, respectively. The chemical compositions and mechanical
properties of these Al alloys sheets are given in Table 1.
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Table 1 : The chemical composition and mechanical properties of aluminum
alloy plates AlCu4Mg1 and AlMg3.
Chemical Composition (wt.%)

M echanical Properties
Elongation

M aterials

(%)

Tensile
stress

Al

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Ti

Cr

(M Pa)

AlCu4M g1
AlM g3

435

17

245

14

93.
11
95.
29

0.07

0.14

4.5

0.65

1.5

0.01

0.02

-

0.25

0.31

0.02

0.38

3.2

0.18

0.12

0.23

Figure 2. Schematic illustration of lap-shear specimen.

The FSSW tool was made of hot work tool steel as grooved and
threaded triangle. The shoulder diameter and pin length of FSSW triangular
tool were 14 mm and 2.40 mm, respectively. This tool is shown in Fig.3.

10
mm
Figure 3: Grooved and threaded triangular tool.
Vickers microhardness (HV) measurements were conducted on the
cross-sections of the joints both along the top sheet (along the centerline of
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it) and the bottom sheet (near the root of it) with a 1 mm interval using 200 g
load for 10 s for the determination of the hardness profiles of the joints
produced, as shown in Figure 4. The lap-shear tensile tests were carried out
at room temperature, according to JIS Z3136 [9] by a universal type tensile
test machine. Microhardness measurement was conducted by Schimadzu
HMV mark equipment.

Figure 4. Schematic illustrating locations of microhardness measurements
Results and Discussion
1. The lap shear-tensile forces
Table 2 shows the experimental results for the LSFL of AlCu4Mg1
and AlMg3 plates. The maximum LSFL was obtained as 4.26 kN. The joint
strength increased with increasing tool plunge depth and dwell time. Tool
plunging and stirring led to material forging and dispersion of surface
oxides. However, complete bonding was favorable for enhancing the joint
strength [2].

Table 2: LSFL results for dissimilar AlCu4Mg1/AlMg3 plates
Material

Tool rotation
speed (rpm)

Tool plunge
depth (mm)

Dwell
Time (s)

LSFL

AlCu4Mg1/AlM
g3

2100

2.45

2

1.21

AlCu4Mg1/AlM
g3

2100

2.55

5

2.47

AlCu4Mg1/AlM
g3

2100

2.65

10

4.26

(kN)
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In FSSW joint, minimum LSFL was obtained as 1.21 kN, by the welding
parameters 10 s dwell time and 2.45 tool plunge depth. According to
evaluations; by keeping rotational speed of the tool constant, a certain level
of lap shear-tensile-shear forces of the tool are seen to be increasing as a
result of increased immersion depth [10]. After the lap shear-tensile testing
of SKNK applied aluminum alloy sheet, generally, two kinds of failure
modes are indicated to occur [1]. These failure modes are the cross-nugget
and the pullout nugget failure. In low and maximum LSFL values fail with a
cross-nugget failure mode and pullout nugget fracture mode, respectively
[1,11]. The pullout nugget failure mode was obtained in our study as shown
in Figure 5.

AlMg3

AlCu4Mg1

Figure 5. Fracture surfaces of upper and lower sheets after lap shear tensile
test.
2. Microhardness
The microhardness distribution of the welds exhibited a typical Wshape appearance and minimum hardness was obtained on heat affected zone
(HAZ). Micro-hardness of base materials, AlCu4Mg1 and AlMg3, is
approximately 136 HV0.2 and 61 HV0.2 respectively. Minimum hardness
values have been found at the HAZ region of the retreating side with values
close to 95 and 50 HV0.2, corresponding to approximately 70 and 82 % of the
hardness value found in the base material for both alloys. The cross-section
of the FSSW joint consists of four regions, which are namely base metal
(BM), HAZ, thermomechanically affected zone (TMAZ) and dynamically
recrystallized zone (stir zone), as also pointed out in Ref. 1. It can clearly
observe that the micro-hardness distribution in AlCu4Mg1 alloy is
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heterogeneous according to AlMg3 alloy. The plastic deformation caused by
the triangular pin is more severe than that by cylindrical pin [12].

HAZ

TMAZ

TMAZ

Stir
zon
e

Base Metal

(HV0,2)

Microhardness

Base Metal

HAZ

The finer grain structure could result in higher hardness in the stir
zone according to the Hall–Petch relationship. The effect of this increased
plastic flow in the radial direction by the triangular pin may cause broken-up
in the weld region. Therefore, although the hook begins to form when the pin
plunges into the interface of the two work pieces to be welded, this radial
back and forth motion of the material that is induced due to the rotation of
the triangular- shaped pin.

Distance from the welding center
(mm)
Figure 6. Microhardness profiles of friction stir spot welded dissimilar lap
joints.
Conclusions
• The pullout nugget failure mode was obtained in our study for max.
LSFL.
• The microhardness distribution of the welds exhibited a typical Wshape appearance and minimum hardness was obtained on HAZ region.
• Minimum hardness values have been found at the HAZ region of
the retreating side with values close to 95 and 50 HV0.2, corresponding to
approximately 70 and 82 % of the hardness value found in the base material
for both alloys.
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KRONİK HASTALIKLAR VE RİSK FAKTÖRLERİ
Chronic Diseases and Risk Factors
Aysun Güzel & Murat A. Kuş  & Fatma Selcan Kuş  
Özet: Dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının
değişmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenler beklenen yaşam süresinin
(yaşlı nüfusun) artmasına neden olmuştur. Yaşlı nüfusta artış ise, kronik hastalıkların
görülme sıklığını artırmıştır. Kronik hastalıklar çoklu nedene sahip olmaları, yaşam
boyunca meydana gelmeleri, kesin tedavilerinin olmaması ve sağlık hizmetlerine
getirdiği maliyet nedeniyle sürekli gündemde olan konular arasındadır. Bu
araştırmanın amacı sık görülen kronik hastalıklar ve risk faktörlerinin araştırılmasıdır.
Araştırma; 10-24 Nisan 2016 tarihleri arasında ulusal ve uluslar arası literatür
incelenerek, çeşitli makale ve kitaplardaki bilgilerden yararlanılarak yapılmıştır. En
sık görülen kronik hastalıkların; kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet ve kronik
obstrüktif akciğer hastalığı olduğu belirlenmiştir. Kronik hastalıkların değiştirilebilir
başlıca risk faktörlerinin tütün kullanımı, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve alkolün
zararlı kullanımı olduğu; bu davranışların yüksek tansiyon, obezite, hiperglisemi ve
hiperlipidemi gibi dört önemli metabolik/fizyolojik değişikliğe yol açtığı saptanmıştır.
Kronik hastalıkların; sağlık, sosyal ve ekonomik yönden tüm toplumlara zarar verdiği
saptanmıştır. Kronik hastalıklar; iş gücü kaybı, yeti yitimi ve ölüme neden olmaktadır
ve davranış değişikliği sağlanarak önlenebilecek risk faktörlerine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, risk faktörü, yaşlılık.

Abstract: In the world increasing education level and income level, changes in eating
habits, communicable diseases control etc factors have caused to increase of life
expectancy (elderly population). Increasing of elderly population has increased
frequency of the chronic diseases. Chronic diseases are on the agenda constantly
because they have multiple causes, occurrence lifetime, lack definitive teratments and
increase the cost health care. The aim of this study is to investigate common chronic
diseases and risk factors. The research was made on 10-24 April 2016, was examined
the national and international literature and was used the information in various
articles and books. It was determined that the most common chronic diseases were
cardiovasculer diseases, cancer, diabetes and chronic obstructive pulmonary diseases.
The modifiable main risk factors of chronic diseases are tobacco use, inactivity,
unhealthy diet and harmful use of alcohol. These four behaviors lead to four important
metabolic/ physiological changes such as hypertension, obesity, hyperglycemia and
hyperlipidemia. Chronic diseases damage whole society as health, social and
economic and cause workforce loss, disability and death. Chronic diseases have risk
factors that preventable by providing behavioral change.
Keywords: Chronic diseases, risk factor, elderliness .
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Giriş
Gelir düzeyinin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve
bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi faktörler yaşam süresini artırmaktadır.
Yaşam süresinin artmasına paralel olarak da kronik hastalıklarda artış
görülmektedir (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2008).Kronik hastalıklar yaşam süresince herhangi bir zamanda aniden
başlayan, yavaş ilerleyen, karışık ve çoklu nedene sahip olan, kesin tedavisi
olmayan, yeti yitimine neden olarak yaşam kalitesini düşüren ve erken
ölüme neden olan hastalıklardır (National Healthy Priority Action Council
and Australian Health Ministers’ Conference 2005). En yaygın kronik
hastalıklar arasında kalp hastalıkları, felç, kanser, diyabet, astım ve obezite
sayılmaktadır. Kronik hastalıkların önemli risk faktörleri arasında ise
sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı yer
almaktadır (Wisconsin Department of Health Services 2011).
Her yıl bir önceki yıldan daha fazla ölüme neden olan kronik
hastalıklar tüm gelişmişlik seviyesinde ki ülkeler için en önemli ölüm nedeni
olarak görülmektedir (DSÖ 2010; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu 2013). Ölüm olarak verdiği zararın yanı sıra yeti yitimine ve
ekonomik yetersizliklere neden olmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010; World Health Organization 2003,
2008, 2009).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre kronik hastalıklara bağlı
ölümlerde gelecek 10 yıl içerisinde %17 düzeyinde artış beklenmektedir
(Kılıç 2011; T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı 2011;
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion
2009).
Gereç ve Yöntem: Araştırma; 10-24 Nisan 2016 tarihleri arasında
ulusal ve uluslar arası literatür incelenerek, çeşitli makale ve kitaplardaki
bilgilerden yararlanılarak yapılmıştır. İnternet kaynaklı olan bilgiler ve
yayımlanmamış tezler kaynak olarak kullanılmamıştır.
Bulgular ve Tartışma: Sık görülen kronik hastalıkların;
kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet ve KOAH (Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığı) olduğu belirlenmiştir (DSÖ 2010; Wisconsin Department
of Health Services 2011).
1. Kardiyovasküler Hastalıklar
Sık görülen hastalıklar arasında en sık görülen ve ölüme neden olanlar
kardiyovasküler hastalıklardır. Koroner kalp hastalığı, serebrovasküler
hastalıklar (inme), periferik damar hastalıkları ile torasik ve abdominal aorta
anevrizmaları kardiyovasküler hastalıklar arasında sayılmaktadır (Türkmen
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ve Güven, 2010). Kardiyovasküler hastalıkların değiştirilemeyen risk
faktörleri yaş, cinsiyet ve kalıtım; değiştirilebilen risk faktörleri ise sigara
kullanım, dislipidemi, hipertansiyon, diyabet, obezite, psikosoyal faktörler,
yetersiz meyve ve sebze tüketimi, sürekli alkol kullanımı ve yetersiz fiziksel
aktivite olarak belirlenmiştir (Yusuf ve Diğ, 2004; Samur ve Yıldız, 2012).
Kardiyovasküler hastalıklar ekonomik, sosyal ve politik çevreden;
cinsiyet ve yaşam şekillerinden etkilenmektedir ve oluşturduğu tehdit
giderek artmaktadır. DSÖ’ye göre kan basıncı, obezite, kolestrol ve sigara
kullanımı gibi risk faktörlerinin kontrol edilmesi kardiyovasküler hastalık
görülme sıklığını yarıya indirebilir (Kahn ve diğ, 2008; Demirsoy, 2010).
Kardiyovasküler hastalıklar dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında yer
aldığı için toplumda görülme sıklığının azalması istenmektedir. DSÖ
verilerine göre 2005 yılında 17,5 milyon insan kardiyovasküler hastalık
nedeniyle ölmüştür ve bu rakam küresel ölümlerin %30’unu kapsamaktadır
(Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, 2010;
Hıfzısıhha Mektebi, 2005). Hem kadınlarda hem de erkeklerde ölüm sıklığı
fazla olan kardiyovasküler kalp hastalığı yaş artışına paralel olarak artış
göstermektedir (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2012).
2. Kanser
Kanser tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm
nedenidir. Kanser oluşumunu artıran nedenler arasında sigara içenlerin
sayısının, yaşlanmanın, sedanter yaşamın ve obezitenin artması gelmektedir
(T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, 2009; World
Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research, 2010).
Kansere bağlı ölümler kadınlarda sıklıkla akciğer/larinks ve meme
kanseri; erkeklerde ise sıklıkla akciğer ve larinks kanserleri nedeniyle
olmaktadır (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2012). Kanserin tedavisi,
diagnozu ve önlenmesiyle ilgili kaynakların sınırlı olması ya da hiç
olmaması nedeniyle, kansere bağlı ölümlerin %70’ten fazlası gelişmemiş
ülkelerde meydana gelmektedir (World Health Organization, 2008).
Kanser önlenebilir, kaçınılabilir ve erken tanı yapılarak tedavi
edilebilir hastalıklar arasındadır. Kanser için risk faktörleri arasında yer alan
sigara kanserden ölümlerin %30’undan sorumludur. Sigaraya karşı önlem
alınmazsa; 2000-2025 yılları arasında 150 milyon insanın, 2025-2050 yılları
arasında 300 milyon insanın ve 2050-2100 yılları arasında yarım milyardan
fazla insanın sigaraya bağlı kanser nedeniyle ölmesi beklenmektedir (T.C.
Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, 2009; Tuncer, 2009).
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3. Diyabet
Diyabet çalışmaları 1990 yıllarında başlamıştır. Bu çalışmaların
günümüzde geldiği aşama diyabete yönelik seçim ölçütleri ve tanı koyma
standartlarının gelişmiş olmasıdır (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2012).
Diyabet önemli bir sağlık sorunudur. Tüm dünyada ki diyabetli kişi sayısının
2030 yılında 438 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumu oluşturan
nedenler nüfusun, yaşlanmanın ve kentleşmenin artması; yaşam tarzının
obezite ve fiziksel yetersizliğe neden olacak şekilde değişmesidir (Halk
Sağlığı Uzmanları Derneği, 2012).
Diyabet hastası olan yetişkinlerin kardiyovasküler hastalığa
yakalanma riski diyabet hastası olmayan yetişkinlere göre daha yüksektir.
Ayrıca diyabet böbrek rahatsızlığı, körlük ve travma-dışı ampütasyon gibi
hastalıkların oluşumuna da neden olmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011). Diyabet yaşam süresini kısaltan
ve yaşam kalitesini azaltan bir hastalıktır. Topluma yönelik koruyucu
önlemler
alındığında
%44-58
oranında
önlenebileceği
veya
geciktirilebileceği düşünülmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2011).
4. Koah
Kronik solunum hastalıkları akciğer ve hava yollarında oluşmaktadır.
En yaygınlarından bazıları, astım, KOAH, alerjik rinit, mesleki akciğer
hastalıkları, uyku apnesi sendromu ve akciğer hipertansiyonudur (World
Health Organization, 2008; Jernal ve diğ, 2005). KOAH günlük aktiviteleri
kısıtlayan, ciddi ekonomik ve sosyal yük oluşturan bir hastalıktır. Küresel bir
sağlık sorunudur ve mortalitesi artmaya devam etmektedir. KOAH
prevalansında ve mortalitesinde sürekli artış beklenmektedir. İngiltere ve
Galler’de 1990-2003 tarihleri arasında KOAH nedeniyle olan ölümlere
bakılarak, KOAH’ın 2020 yılında sık ölüme neden olan hastalıklar arasında
3. sırada olması öngörülmüştür (Bradshaw ve Steyn, 2001; Murray ve
Lopez, 1997).
2000 ve 2030 yılı verilerinin karşılaştırıldığı bir araştırmada solunuma
bağlı hastalıklarda 2030 yılına kadar erkeklerde 4.3 kat, kadınlarda 2.8 kat
artış beklenmektedir (World Health Organization, 2008). ABD (Amerika
Birleşik Devletleri)’de yapılan bir araştırmada da KOAH mortalitesinin
diğer kronik hastalıklara göre daha fazla arttığı belirlenmiştir (Jernal ve diğ,
2005). Afrika’da yapılan bir araştırmada (fakir bölgelerde ki astımlı kadınlar
dışında) kronik solunum hastalıklarına bağlı yaşam kaybının en önemli
nedeni KOAH olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada fakir bölgelerde KOAH
prevalansının toplamda %37,9; zengin bölgelerde ise toplamda % 51.2
olduğu saptanmıştır (Bradshaw ve Steyn 2001).
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KOAH’ın en önemli neden sigara kullanımıdır. Sigara dışında mesleki
nedenlerle toz, duman ve çeşitli gazların solunması ve hava kirliliği
nedeniyle de KOAH oluşabilmektedir (Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma
Grubu 2008; Viegi ve diğ, 2007; World Health Organization, 2005) .
5. Kronik Hastalıkların Değiştirilebilir Risk Faktörleri
Kronik hastalıkların değiştirilebilir risk faktörleri arasında sigara
kullanımı, fiziksel aktivite yetersizliği, alkol kullanımı ve yetersiz ve
dengesiz beslenme sayılmaktadır (World Health Organization, 2005).
a. Sigara Kullanımı
Sigara kullanımı hem doğrudan hem de pasif içicilik şeklinde sağlığa
zarar vermektedir (Shafey ve diğ 2009; World Health Organization 2010).
Kendisi sigara içmediği halde ortamdaki sigara dumanını soluyan kişiler
pasif içici olarak tanımlanır. Yapılan bir araştırmaya göre sigara içenler
içmeyenlere göre ortalama sekiz yıl daha erken ölmektedir. Aynı araştırmada
dünyada, günde 11.000 yılda 4.000.000 kişinin sigara içimi nedeniyle ve her
90.000 kişiye karşı da yaklaşık 9.000 kişinin pasif içicilik nedeniyle öldüğü
saptanmıştır (American Thoracic Society, 1996).
Sigara önlenebilir bir ölüm nedenidir. DSÖ’ye göre sigara kullanımına
bağlı yılda 6 milyon ölüm görülmektedir ve bu rakamın 2030 yılında 8
milyona çıkması beklenmektedir. Sigara kullanımı gelişmiş ülkelerde
azalırken, gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Bu nedenle de sigara
nedeniyle olan ölümlerin çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana
gelmektedir (World Health Organization 2011). 2030 yılında sigaraya bağlı
ölümlerin % 80’inin gelişmekte olan ülkelerde görülmesi beklenmektedir
(Mathers ve Loncar, 2006).
KOAH ve akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara
kullanımı olduğu saptanmıştır. 1964’te hazırlanan raporda sigara içimi ve
akciğer kanseri arasında ilişki olduğu vurgulanmıştır. 1991 yılında ise sigara
kullanan ve akciğer kanseri olan 161.000 yeni vaka ortaya çıkmıştır. Bu
vakaların 143.000’inde ölüm olduğu saptanmıştır. Aynı yıl yapılan
epidemiyolojik çalışmalar sonucunda sigara içme ile larinks, özefagus,
mesane, böbrek, pankreas, mide ve serviks kanserleri arasında da ilişki
bulunmuştur. Farklı ülkelerde yapılan benzer prospektif çalışmalarda sigara
içenlerin sigara içmeyenlere göre myokard enfarktüsü, tekrarlayan kalp
atakları ve koroner kalp hastalıklarına bağlı olan ölüm riskine daha fazla
maruz kaldıkları ifade edilmiştir (American Thoracic Society, 1996; Wilson
ve diğ 2000).
Sigara kullanımı minimum düzeyde olsa bile kullanan kişilere ve
çevresindekilere mutlaka zarar vermektedir (Türkiye İstatistik Kurumu 2008;
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T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi
Başkanlığı, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü 2007).
b. Yetersiz Fiziksel Aktivite
Yetersiz fiziksel aktivite önemli bir sağlık sorunudur. Yeterli düzeyde
yapılan fiziksel aktivite, kilo kontrolüne yardım eder, kardiyovasküler
hastalık riskini azaltır, diyabet, metabolik sendrom, felç, yüksek tansiyon ve
bazı kanserleri önler. Fiziksel aktivite sayesinde güçlenmiş kemik ve kaslar
ruh sağlığının iyi olmasına ve yaşlılığa bağlı hastalıkları önlemeye yardımcı
olur (National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion
,2009).
DSÖ verilerine göre dünyada meydana gelen ölümlerde yetersiz
fiziksel aktivitenin rolü %1,9’dur. Meme ve kolon kanseri ile diyabet
hastalıklarının %10-16’sı, kalp rahatsızlıklarının %22’si hareketsizlik
nedeniyle oluşmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı Refik Saydam
Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü 2007).
Bir hafta süresince sık aralıklarla ve minimum 30 dakika orta şiddette
fiziksel aktivite yapan kişilerin yetersiz fiziksel aktivite yapan kişilere göre
ölüm riski % 20-% 30 düzeyinde azalmaktadır. Bir hafta süresince 150
dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapan kişilerin iskemik kalp hastalığı
riski yaklaşık % 30, diyabet hastalığı riski % 27, meme ve kolon kanseri
hastalığı riski % 21 - %25 azalmaktadır (World Health Organization, 2002;
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2013).
c. Alkol Kullanımı
Alkolün fazla ve kontrolsüz kullanımı erken ölüm ve yeti yitimine
neden olan risk faktörlerinin başında yer almaktadır (World Health
Organization, 2009). 2004 yılında ölen 2,3 milyon kişinin ölüm nedeni
olarak alkolün fazla kullanımı gösterilmiştir. Bu ölümlerin büyük bir kısmı
kronik hastalıklar sonucu meydana gelmiştir. Alkol kullanımının miktarı ve
sıklığı ile bazı kanser türleri, karaciğer hastalıkları ve kardiyovasküler
hastalıklar (inme, hipertansiyon) arasında ilişki olduğu saptanmıştır (DSÖ,
2010).
Amerika’da yapılan bir araştırma da aşırı alkol tüketiminin tüm ölüm
nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığı; sağlık ve sosyal alanda
problemlere (akut myokard enfarktüs, istenmeyen doğum, yaralanma ve
şiddet) neden olduğu saptanmıştır. Buna rağmen Amerika’da yaşayan
yetişkinlerin yaklaşık %30’u ayda dört ya da beş kez; üniversite
öğrencilerinin % 60’tan fazlası ayda beş ya da altı kez alkol tükettiğini ifade
etmiştir (National Center for Chronic Disease Prevention and Health
Promotion, 2009).
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Dünyada tüm ölümler incelendiğinde alkol tüketimine bağlı ölümlerin
% 4 düzeyinde olduğu saptanmıştır. Alkol tüketimi motorlu araç kazalarının
% 20’sinden; özefagus kanseri, akciğer kanseri, epilepsi ve cinayetlerin %
30’undan ve akciğer sirozundan ölümlerin % 50’sinden sorumlu tutulmuştur
(World Health Organization 2009). Alkol kullanımının kısıtlanması ile
toplam hastalık yükünde %4,3 düzeyinde azalma olması beklenmektedir
(Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü 2007).
d. Yetersiz ve Dengesiz Beslenme
Sağlıksız beslenme ve gelişen sağlık sorunları arasında ki ilişki bu
konuda yapılan araştırmalarla desteklenmiştir. Hem yetersiz hem de
dengesiz beslenmenin sağlık sorunlarına neden olduğu, bu ikisinin
kombinasyonun ise daha kötü olduğu vurgulanmıştır. Sağlıksız beslenme
nedeniyle kronik hastalıkların yükünün arttığı ve bu durumun küresel halk
sağlığını belirlediği saptanmıştır (World Health Organization, 2003).
Obezite ve beslenmeyle ilişkili kronik hastalıklar gelişmekte olan
ülkelerin çoğunda artmaktadır. Beslenmeyle ilişkili kronik hastalıkların
sorumlusu olarak bazı toplumlarda yaşam tarzı ve genetik yatkınlık bazı
toplumlarda ise fakirlik ve yetersiz beslenme kabul edilmektedir. Fakir olan
toplumlar kronik hastalıklar bakımından daha savunmasız durumdadır. Onlar
hem beslenme bozuklukları hem de beslenmeyle ilgili kronik hastalıklarla
yüzleşmektedirler (World Health Organization, 2002; 2010; 2011).
DSÖ’nün 2010 yılında beslenmeyle ilgili hazırladığı rapora göre aşırı
tuz tüketiminin yüksek tansiyona neden olduğu ve yüksek tansiyonun da
küresel ölümlerin % 13’ünden sorumlu olduğu vurgulanmıştır. Yüksek
tansiyon, inmelerin % 51’inden iskemik kalp hastalıklarının %45’inden
sorumlu tutulmuştur (Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, 2007). Aynı raporda
bazı kanserler, kemik erimesi, böbrek rahatsızlıkları ile de tuz kullanımı
arasında ilişki bulunmuştur. Kardiyovasküler hastalıkları, kanserleri, böbrek
hastalıklarını ve inme riskini önlemek için ise yüksek tansiyonu kontrol
altında tutmanın gerektiği ve bu durumun kontrollü tuz tüketimi ile
olabileceği vurgulanmıştır (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2013; T.C. Sağlık
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel
Aktiviteler Daire Başkanlığı, 2015). Benzer şekilde yetersiz sebze ve meyve
tüketimi de kronik hastalıkları ve ölüm riskini artırmaktadır (Hıfzısıhha
Mektebi Müdürlüğü 2007).
5. Kronik Hastalıkların Metabolik/Fizyolojik Risk Faktörleri
Kronik hastalıkların değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer alan
sigara kullanımı, fiziksel aktivite yetersizliği, alkol kullanımı ve yetersiz ve
dengesiz beslenme; hipertansiyon, yüksek kolestrol (hiperlipidemi), obezite
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ve diyabet gibi metabolik/fizyolojik değişikliklere neden olmaktadır (World
Health Organization, 2008).
a. Hipertansiyon
Hipertansiyon ile kardiyovasküler hastalıklar (felç, kalp krizi, kalp
yetmezliği), böbrek hastalıkları ve sonuç olarak ta ölüm arasında bir ilişki
vardır (Pehlivanoğlu, 2009; Kılıç 2011). Kardiyovasküler hastalıklar önemli
halk sağlığı sorunları arasında görülmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu, 2013). Hipertansiyon kardiyovasküler hastalıklar
arasında özellikle inme için önemli bir risk faktörüdür. 2000 yılında 20 yaş
üstü nüfusta % 26,4 olan hipertansiyon hastalığının, 2025 yılında yüzde
29,2’ye kadar yükseleceği düşünülmektedir (Lopez ve diğ, 2006).
Hipertansiyonun artışının önlenmesi ve kontrol altına alınması ile tüm
ölümlerin % 25,2’sinin önlenebileceği düşünülmektedir (Hıfzısıhha Mektebi,
Müdürlüğü 2007).
b. Yüksek Kolestrol
Hücre zarı ve bazı hormonların yapısında bulunan kolestrolün
normalden yüksek olması koroner kalp hastalığı için temel risk faktörüdür.
Kolestrol ve diğer yağlar kanda çözülmezler. Bu yağlar kanda çeşitli
lipoproteinler tarafından taşınırlar. Bu lipoproteinlerden LDL (düşük
yoğunluklu lipoproteinler) ve HDL (yüksek yoğunluklu lipoproteinler)
önemlidir. Kandaki kolestrolün büyük bir kısmı LDL ile ve 1/3-1/4’ü de
HDL türündeki lipoproteinlerle taşınmaktadır. LDL’nin 160 mg/dl ve daha
yüksek; HDL’nin erkeklerde <40 mg/dl ve kadınlarda <50 mg/dl ve düşük
olması koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırmaktadır (Kılıç 2011).
Kalp rahatsızlıkları ve inme için önde gelen risk faktörleri arasında yer alan
yüksek koletsrol, hastalık yükünün % 5,2’sinden sorumlu tutulmaktadır
(Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü 2007).
c. Obezite
DSÖ’ye göre obezite sıklığı günden güne artmaktadır. Obezitenin
derecesine göre hipertansiyon, diyabet, kanser (erkeklerde kolon, rektum,
prostat kanseri; kadınlarda rahim, safra yolları, meme ve yumurtalık
kanseri), osteoartrit ve kardiyovasküler hastalık (özellikle inme) riskinde
artış görülmektedir (Kalan ve Yeşil, 2010). DSÖ tarafından en riskli 10
hastalıktan biri olarak kabul edilen obezite organ ve sistemlerin işleyişini
etkileyerek çeşitli bozukluklara ve ölümlere yol açan önemli bir sağlık
problemidir (Altunkaynak ve Özbek 2006; Satman ve diğ, 2002). Obezite
gelişmemiş ülkelerde kadınlarda (erkeklerin iki katı) daha sık görülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde obezite sıklığı gelişmekte olan ülkelerin iki katından daha
fazladır ve her iki cinsiyette de aynı seviyededir (DSÖ, 2010)
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2010 yılında yapılan bir araştırmada ülkemizde obezite sıklığı 20 yaş
üzeri erkeklerde % 27,3, kadınlarda % 44,2 olarak bulunmuştur (Satman,
2011). Yapılan diğer araştırmalarda obezite sıklığı yüzdeleri farklı bulunsa
da tüm sonuçlar obezitenin attığını göstermektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2013; Halk Sağlığı Uzmanları Derneği,
2012).Dünyada her yıl 2,8 milyon insan obezite nedeniyle yaşamını
yitirmektedir (Türkmen ve Güven 2010). Obezite tüm ölümlerin %
13,3’ünden sorumlu tutulmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı Refik
Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü
2007).
Sonuç ve Öneriler
Sağlık, sosyal ve ekonomik yönden tüm toplumlara zarar veren kronik
hastalıkların neden olduğu iş gücü kaybı, yeti yitimi ve ölüm sürekli
artmaktadır. Artışın önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır
fakat risk faktörleri önlenemediği sürece kronik hastalıkları yok edebilmek
mümkün görünmemektedir. Kronik hastalıklara neden olan risk faktörleri
arasında yer alan sigara ve alkol kullanımı, yetersiz beslenme ve yetersiz
fiziksel aktiviteyi önleyebilmek amacıyla ulusal düzeyde çalışmalar
yapılmalıdır. Türkiye’de risk faktörlerini ve kronik hastalıkları inceleyen
çalışmalar sayısal olarak yeterli olsa da bu araştırmalar küçük örneklem
sayısıyla, bölgesel düzeyde ve yöntem açısından kısıtlı şekilde
yapılmaktadır. Bu nedenle de yapılan çalışmalar içerik ve koruyucu önlemler
alınması bakımından yetersiz kalmaktadır.
Ülkemizde yapılacak araştırmalar tasarlanırken seçilen örneklemin
tüm toplumu temsil etmesi, standart tanı yöntemlerin kullanılması, güvenilir
verinin elde edilmesi ve araştırmanın belli aralıklarla tekrarlanması şeklinde
kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Risk faktörlerinin hastalıklarla olan
ilişkileri netleştirilmeli, bu faktörlere yönelik farkındalık arttırılmalı,
koruyucu ve önleyici halk sağlığı müdahalelerine öncelik verilmeli, sağlık
hizmetlerine erişimin önündeki engeller ortadan kaldırılmalı, erken tanı ve
tedavi olanakları sağlanmalıdır.
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FARKLI ROTOR ÇAPLARINDA AÇICI SİLİNDİR HIZLARININ VE
NAVEL TİPLERİNİN İPLİK KALİTE PARAMETRELERİNE
ETKİSİ
The Effects of Yarn Quality Parameters on The Spinning of Opener Cylinder
Speed and Navel Types in Different Rotor Diameters
Bekir Yitik
Özet: Open-end rotor iplik makinelerinin yüksek üretim hızları sayesinde kullanımları
sürekli olarak artış göstermiş ve open-end rotor iplikçiliği bugün dünyada önemli bir paya
sahip olmuştur. Open-end iplikçilikte makina parametreleri, elde edilen ipliğin kalitesi ve
üretim randımanı üzerine önemli ölçüde etkisi vardır. Çok yüksek hızlarda üretim yapan
ve yüksek bir teknoloji kullanan bu sistemde, iyi kalite değerlerine sahip iplik üretimini
yüksek performansla birlikte sağlamak için parametrelerin özenli bir şekilde seçilmelidir.
En önemli makina parametreleri; açma silindiri, rotor ve naveldir. Bu çalışmada; openend üretim hattında iki tipte navel kullanarak iki farklı numarada, farklı rotorlar
kullanılmış ve farklı rotorların iplik kalitesine olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma bir
iplik üretim işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Test sonunda üretilen ipliğin kalite
karakteristiklerini etkilediği gözlemlenmiş ve istatistik olarak bazı sonuçlar ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Open-end rotor iplikçiliği, açma silindiri tipi, navel tipi
Abstract: Thanks to the high production speeds of open-end rotor spinning machines,
their usage have increased steadily and today open-end rotor spinning has had a
significant share in the world. Machine parameters in open-end spinning has a significant
effect on the quality and production efficiency of the yarn which is obtained. In this
system which has a very high speed of production and uses a high-tech system to ensure
high performance of good quality yarn production values of the parameters must be
carefully selected. The most important machine parameters are opening roller rotor and
navel. In this study, in open-end production line two different types of navels are used, in
two different numbers different rotors are used and the effects of different rotors on yarn
quality has been investigated. The research has been carried out at a yarn manufacturing
company. At the end of the test, it has been observed that the produced yarn has affected
the quality characteristics and some results has been disclosed statistically.
Keywords: Open-end rotor spinning, opened cylinder type, navel type

Giriş
Open-end iplik üretim sisteminde 30000-150000 d/dk gibi yüksek rotor
devri ve sabit kalan büküm katsayısı ile ipliğin çekim hızı ve dolayısıyla eğirme
ünitesindeki elyaf akışı da doğrusal oranda yükselmektedir. Open-end
iplikçiliğinde elde edilen iplik özellikleri ve üretim bazı parametrik özeliklerden
oluşan ürün özellikleri değişiklik göstermektedir. Genelde üretim için kullanılan
malzemenin fiziksel özellikleri, şerit oluşum işlemleri ile ilgili makina ayarları
üretimin kalitesini etkilemektedir. Oluşan üretim ayarlarında maksimum hızda
üretim yapan ve yüksek bir teknoloji kullanan bu Open-end teknolojisinde, yüksek
kalite özelliklerinde iplik üretimini yüksek performansta sağlamak için makinede
belli ayarları titizlikle seçilmek gerekmektedir (Erbil, Babaarslan, Baykal 2008).
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Makina ayarlarının, oluşan ipliğin kalitesi ve üretim kalitesine önemli ölçüde etkisi
vardır. Başlıca makine ayarları; açma silindiri, rotor ve düzedir (Gemci ve Solak
2010). Rotor iplik makinasında telef ayırma, kaliteli bir iplik ve daha randımanlı
bir üretim yapabilmek için, açma silindiri seçiminde; kullanılacak hammaddeye
göre, açma silindirinin diş tipi, açma silindiri, devri ve navel tipi göz önünde
bulundurulması gereklidir. Doğru rotor seçiminde rotor tipi, rotor çapı ve rotor
devri gibi özellikleri dikkat etmek gerekmektedir. Rotor tipi, rotor kaplaması ile
rotor kanalının kesit şekli belirlenmektedir. Navel seçiminde bir düzeyi karakterize
eden düze malzemesi ve çentik sayısıdır (Ömeroğlu ve Ülkü 1998). Open-End
iplik eğirme sistemlerinde üretilen ipliği düzgün bir şekilde çapraz olarak sarmak
için silindirik ve konik yapılı bobinler sıkça kullanılmaktadır (Babaarslan ve Duru
1997).
Materyal ve Metot

Bu çalışmada ölçümü yapılan materyal, Ne16 ve Ne30 numarada ve
Yunanistan sawgin pamuk, kullanılarak iplikler oluşmaktadır.
Bu araştırma yapılırken ilk önce 32 mm ve 40 mm çaplarında iki adet
rotor, rotor açıcı hızı 6500 ve 8000d/dak., navel olarak KSK6A (Spiral altı
çentikli) ve KSK8A (Spiral sekiz çentikli) olarak adlandırılan seramik
naveller kullanılarak kullanılmıştır. Rotorlar sırasıyla aynı makine, aynı iğde
kullanılarak aynı kovadan her numaradan 10’ar bobin iplik üretilmiş iplik
kalitesindeki etkileri araştırılmıştır.
Yapılan çalışmada deney sonuçları varyans analizi ile istatistiksel
olarak değerlendirilmiş ve faktörlerin çeşitli iplik özellikleri üzerindeki
etkilerinin α = 0.05 için anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Ölçüm yapılan
değişkenler olarak, düzgünsüzlük değerleri %Um ve %CV ile ince ve kalın
yer sayısı ile neps miktarları kullanılmıştır. Testlerde ince yerler için ranj
%40, kalın yerler içinse %35 neps miktarı % 200 seçilmiştir. Çalışmadaki
tüm ipliklerin üretiminde; kullanılan rotor çapı, açıcı silindir hızı ve navel
tipine göre kodlanarak Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1: Üretilen ipliklerin kodlanması
İplik
Kodu
Kod1
Kod2
Kod3
Kod4
Kod5
Kod6
Kod7
Kod8

Numara

Rotor Çapı

Ne 16
Ne 16
Ne 16
Ne 16
Ne 30
Ne 30
Ne 30
Ne 30

32mm
32mm
40mm
40mm
32mm
32mm
40mm
40mm

Açıcı Silindir
Devri
6500
8000
6500
8000
6500
8000
6500
8000

Navel Tipi
KSK6A
KSK8A
KSK6A
KSK8A
KSK6A
KSK8A
KSK6A
KSK8A

Bekir Yitik | 415

Sonuçlar ve Değerlendirme
Çalışmada üretilen iplikler ait Deney sonuçları Tablo 2’den Tablo
9’e kadar olan tablolarda özetlenmiştir.
Tablo 2: İplik kodu kod1 ipliğe ait test sonuçları

Test No

% Um

% CV

İnce
Yerler
(% 40)

Kalın
Yerler
(% 35)

Neps (%
200)

1

9,51

11,99

20

215

40

2

9,74

12,34

40

250

90

3

9,37

11,79

35

190

70

4

9,8

12,39

55

240

95

5

9,63

12,17

35

165

70

6

9,78

12,32

30

215

95

7

9,57

12,12

30

240

80

8

9,83

12,3

35

165

70

9

9,66

12,3

30

180

95

10

9,82

12,44

45

255

110

Ortalama

9,67

12,22

35,5

211,5

81,5
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Tablo 3: İplik kodu kod2 ipliğe ait test sonuçları
Test No

% Um

% CV

İnce
Yerler
(% 40)

Kalın
Yerler
(% 35)

Neps (%
200)

1

9,87

12,47

37,5

200

20

2

10,04

12,66

45

2275

50

3

9,97

12,61

62,5

262,5

47,5

4

9,5

11,97

32,5

180

35

5

9,71

12,26

25

235

55

6

9,93

12,5

35

230

40

7

9,87

12,43

42,5

177,5

32,5

8

9,72

12,26

30

202,5

27,5

9

9,75

12,29

25

210

20

10

9,91

12,47

35

242,5

32,5

Ortalama

9,83

12,39

37

216,8

36

Tablo 4: İplik kodu kod3 ipliğe ait test sonuçları
Test No

% Um

% CV

İnce
Yerler
(% 40)

Kalın
Yerler
(% 35)

Neps (%
200)

1

9,94

12,61

25

380

65

2

9,4

11,85

7,5

212,5

17,5

3

9,98

12,67

27,5

357,5

65

4

9,64

12,2

10

285

45

5

9,98

12,64

17,5

290

55

6

9,92

12,61

27,5

382,5

50

7

9,93

12,58

22,5

337,5

67,5

8

9,74

12,26

32,5

282,5

60

9

9,84

12,48

20

355

60

10

9,74

12,35

17,5

350

35

Ortalama

9,81

12,42

20,8

323,3

52
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Tablo 5: İplik kodu kod4 ipliğe ait test sonuçları
Test No

%Um

%CV

İnce
Yerler
(%40)

Kalın
Yerler
(%35)

Neps
(%200)

1

9,45

11,92

32,5

237,5

47,5

2

9,32

11,79

10

192,5

40

3

9,58

12,1

20

217,5

42,5

4

9,63

12,19

12,5

290

50

5

9,65

12,23

20

275

27,5

6

9,71

12,27

20

255

37,5

7

9,61

12,15

25

282,5

37,5

8

9,73

12,31

20

300

45

9

9,53

12,05

15

245

55

10

9,74

12,32

12,5

332,5

45

Ortalama

9,59

12,13

18,8

262,8

42,8

Tablo 6: İplik kodu kod5 ipliğe ait test sonuçları
Test No

%Um

%CV

İnce
Yerler
(%40)

Kalın
Yerler
(%35)

Neps
(%200)

1

11,76

14,84

32,5

692,5

32,5

2

11,8

14,92

30

725

27,5

3

12,34

15,59

37,5

875

40

4

12,27

15,54

52,5

792,5

40

5

12,58

15,94

45

777,5

57,5

6

12,31

15,51

40

827,5

42,5

7

12,4

15,67

27,5

792,5

42,5

8

12,38

15,59

37,5

727,5

40
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9

12,22

15,41

45

730

30

10

12,02

15,22

30

825

35

Ortalama

12,21

15,42

37,8

776,5

38,8

Tablo 7: İplik kodu kod6 ipliğe ait test sonuçları
Test No

%Um

%CV

İnce
Yerler
(%40)

Kalın
Yerler
(%35)

Neps
(%200)

1

12,3

15,47

42,5

757,5

60

2

11,96

15,08

22,5

635

22,5

3

12,03

15,19

35

710

22,5

4

12,04

15,2

20

697,5

25

5

11,95

15,06

5

652,5

20

6

12,33

15,61

32,5

775

37,5

7

12,24

15,48

15

797,5

47,5

8

12,03

15,19

40

742,5

35

9

12,48

15,78

57,5

890

27,5

10

12

15,14

22,5

722,5

22,5

Ortalama

12,14

15,32

29,3

738

32

Tablo 8: İplik kodu kod7 ipliğe ait test sonuçları
Test No

%Um

%CV

İnce
Yerler
(%40)

Kalın
Yerler
(%35)

Neps
(%200)

1

11,14

14,04

10

517,5

40

2

10,96

13,79

75

315

45

3

11,44

14,45

17,5

422,5

25

4

11,19

14,05

7,5

390

45

5

10,96

13,84

14

432,5

62,5
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6

11,55

14,56

15

625

80

7

10,95

13,81

10

372,5

35

8

11,3

14,24

15

610

72,5

9

10,98

13,84

5

455

42,5

10

10,93

13,79

5

390

37,5

Ortalama

11,14

14,04

9,3

453

48,5

Tablo 9: İplik kodu kod8 ipliğe ait test sonuçları
Test No

%Um

%CV

İnce
Yerler
(%40)

Kalın
Yerler
(%35)

Neps
(%200)

1

10,26

12,93

7,5

330

7,5

2

9,92

12,59

2,5

187,5

5

3

10,47

13,19

5

262,5

5

4

10,28

12,94

2,5

285

7,5

5

10,01

12,68

11

250

12,5

6

10,96

13,88

7,5

415

40

7

10,25

12,92

2,5

247

10

8

10,55

13,28

2,5

290

15

9

10,37

13,07

13

265

5

10

10,51

13,29

10

280

10

Ortalama

10,36

13,08

7,8

281,3

11,8

Elde Edilen Ortalamaların Gruplandırılması
Farklı eğirme elemanları kullanılarak üretilen ipliklere ait %Um testi
değerleri Şekil 1’de, bu değerlere ait varyans analizi ise Tablo 10’da
gösterilmiştir.

420 | Farklı Rotor Çaplarında Açıcı Silindir

Şekil 1. % Um için elde edilen ortalamaların grafiği.
Şekil 1’e göre en iyi % Um iplik numarası Ne16 Rotor çapı 40 mm olan
açıcı silindir hızı 8000 ve KSK8A naveli (kod4) ile görülmektedir, en kötü değer
İplik numarası Ne30 Rotor çapı 32 mm olan açıcı silindir hızı 6500 ve KSK6A
naveli (kod5) ile görülmektedir.
Tablo 10: Üretilen ipliklerin % Um değerlerine ait varyans analizi tablosu
Faktör P (Olasılık)

İstatistiki Önem

Açma Silindiri
hızı (A)

0

α = 0.05 için istatistiki olarak
anlamlı

Navel Tipi (Ç)

0

α = 0.05 için istatistiki olarak
anlamlı

Kesişim (A*Ç)

0,254

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamsız

Tablo 10’da verilen varyans analizi sonuçlarına göre açma silindiri
hızı ve navel tipinin %Um düzgünsüzlük değerleri üzerinde etkili olduğu
görülmektedir, açma silindiri hızı-navel tipi kesişiminim ise düzgünsüzlük
değeri üzerinde etkili olmadığı görülmektedir.
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Şekil 2. % CV için elde edilen ortalamaların grafiği.
Şekil 2’e göre en iyi % CV iplik numarası Ne30 Rotor çapı 40 mm olan
açıcı silindir hızı 8000 ve KSK8A nameli (kod8) ile görülmektedir, en kötü
değer İplik numarası Ne30 Rotor çapı 32 mm olan açıcı silindir hızı 6500 ve
KSK6A naveli (kod5) ile görülmektedir.
Tablo 11: Üretilen ipliklerin % CV değerlerine ait varyans analizi tablosu
Faktör

P (Olasılık)

İstatistiki Önem

Açma Silindiri
hızı(A)

0

α = 0.05 için istatistiki
olarak anlamlı

Navel Tipi (Ç)

0

α = 0.05 için istatistiki
olarak anlamlı

Kesişim (A*Ç)

0,697

α = 0.05 için istatistiki
olarak Anlamsız

Tablo 11’de verilen varyans analizi sonuçlarına göre açma silindiri
hızı ve navel tipinin % CV düzgünsüzlük değerleri üzerinde etkili olduğu
görülmektedir, açma silindiri hızı-navel tipi kesişiminim ise düzgünsüzlük
değeri üzerinde etkili olmadığı görülmektedir.
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Şekil 3. (-%40)İnce yer hatası için elde edilen ortalamaların grafiği.
Şekil 3’e göre en az (-%40) ince yer hatası iplik numarası Ne30 Rotor
çapı 40 mm olan açıcı silindir hızı 8000 ve KSK8A naveli (kod8) ile
görülmektedir; en fazla değer iplik numarası Ne30 Rotor çapı 32 mm olan
açıcı silindir hızı 6500 ve KSK6A naveli (kod5) ile görülmektedir.
Tablo 12: Üretilen İpliklerin (-%40) ince yer hatası değerlerine ait varyans
analizi tablosu
Faktör

P (Olasılık)

İstatistiki Önem

Açma Silindiri
hızı(A)

0

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamlı

Navel Tipi (Ç)

0,397

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamsız

Kesişim (A*Ç)

0,819

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamsız

Tablo 12’de verilen varyans analizi sonuçlarına göre açma silindirinin
(-%40 ) ince yer hatası değerleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Şekil 4. (+%35) kalın yer hatası için elde edilen ortalamaların grafiği.
Şekil 4’de göre en az (+%35) kalın yer hatası iplik numarası Ne16
Rotor çapı 32 mm olan açıcı silindir hızı 6500 ve KSK6A naveli (kod1) ile
görülmektedir, en fazla değer iplik numarası Ne30 Rotor çapı 32 mm olan
açıcı silindir hızı 6500 ve KSK6A naveli (kod5) ile görülmektedir.
Tablo 13: Üretilen İpliklerin (+%35) kalın yer hatası değerlerine ait
varyans analizi tablosu
P
(Olasılık)

İstatistiki Önem

0,248

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamsız

Navel Tipi (Ç)

0

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamlı

Kesişim (A*Ç)

0,819

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamsız

Faktör
Açma Silindiri hızı(A)

Tablo 13’te verilen varyans analizi sonuçlarına göre açma silindiri hızı
ve açma silindiri hızı -navel tipi kesişiminim (+%35) kalın yer hatası
üzerinde etkili olmadığı görülmektedir. Kullanılan navel tipinin (+%35)
kalın yer hatası üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Şekil 5. (+ %200) neps hatası için elde edilen ortalamaların grafiği.
Şekil 5’de göre en az (+%200) Neps hatası iplik numarası Ne30 Rotor
çapı 40 mm olan açıcı silindir hızı 8000 ve KSK8A naveli (kod8) ile
görülmektedir, en fazla değer iplik numarası Ne16 Rotor çapı 32 mm olan açıcı
silindir hızı 6500 ve KSK6A naveli (kod1) ile görülmektedir.
Tablo 14: Üretilen İpliklerin (+ % 200) Neps Hatası Değerlerine Ait
Varyans Analizi Tablosu
Faktör

P (Olasılık)

İstatistiki Önem

Açma Silindiri
hızı(A)

0

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamlı

Navel Tipi (Ç)

0

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamlı

Kesişim (A*Ç)

0,298

α = 0.05 için istatistiki olarak
Anlamsız

Tablo 14’te verilen varyans analizi sonuçlarına göre açma silindiri
ve navel tipi (+%200) Neps hatası üzerinde etkili olduğu görüşmüştür. Açma
silindiri hızı-navel tipi kesişiminim (+%200) Neps hatası üzerinde etkili
olmadığı görülmektedir.
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Değerlendirme
Çalışmada kullanılan open-end iplik sisteminde rotor çapı, açıcı
silindir hızı ve navel tipi üretiminde, üretilen iplik numarasına göre farklılık
göstermiştir. Rotor iplik makinesinde rotor hızının ipliğin fiziksel özellikleri
üzerindeki etkisi yüksek hızlarda olumsuz olarak gözlenmiştir. Ne30 iplikte
rotor çapı 40mm, açıcı silindir hızının 8000 dev/dak. ve KSK8A spiral 8
çentikli navel tipinde istatistik değerleri negatif yönde etkilemiştir. Üretilen
ipliklerde 32mm rotor çağı ve KSK6A spiral 6 çentikli navel tiplerinin
ipliğin düzgünsüzlük değerleri üzerinde pozitif bir etki yaratırken kalın yer
hatalarında negatif etki yaratmıştır.
Kalın numaraları Ne16 iplik üretiminde rotor çapı ne olursa olsun
açıcı silindir hızı 6500 dev/dak. ile KSK6A spiral 6 çentikli navelde ipliğin
düzgünsüzlük değerleri pozitif etki yaratırken ince yer hatalarında negatif
yönde etki ettiği gözlenmiştir. İplik anlık düzgünlükleri neps miktarını
arttırmıştır. Rotor iplik makinesinde açıcı silindir hızı arttıkça ipliğin
numarası ile ters orantılı olarak ipliğin düzgünlük değerlerini olumlu etki
ederken ince yer, kalın yer ve neps miktarına olumsuz etki ettiği
gözlenmiştir. Çalışmanın elde edilen fiziksel değerlerde kullanılan navel
tipinde ideal değerler daha çok KSK6A spiral 6 çentikli modelde
düzgünsüzlük değerleri ince yer kalın yer ve neps özelliklerinin hepsinde en
iyi sonucu vermesi, spiral ve çentik sayısı ile iplik kalite kriterleri pozitif
yönde değişim gösterdiği gözlenmektedir. Spiralin çentikli navel tiplerinin
literatürde de belirtildiği gibi spiral düzelerin iplik kalitesi bakımından çok
iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir (Buharalı ve Ömeroğlu 2014).
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SIVI KRİSTALLER İÇİN YENİ BİR ARAŞTIRMA ALANI:
NANOKOLOİTLER
A New Research Era for Liquid Crystals: Nanocolloids
Rıdvan Karapınar
Özet: Sıvı kristaller çeşitli teknolojik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Son zamanlarda sıvı kristal nanokoloitler çeşitli araştırma alanlarında oldukça ilgi
toplamaktadır. Nanoparçacıklar sıvı kristal moleküller arasındaki etkileşimi artıran
büyük yerel elektrik alanlar üretir. Bu nedenle, nanoparçacıkların konsantrasyonunu
değiştirmek yoluyla, sıvı kristal ortamın fiziksel niceliklerini değiştirmek
mümkündür. Bu makalede tipik bir sıvı kristal madde olarak seçilen 5CB bileşiğine
ağırlıkça çeşitli oranlarda Sn2P 2S6 ferroelektrik nanoparçacıklar katkılanarak elde
edilen karışımların fiziksel özellikleri inceleme konusu edilmektedir. Sıvı kristal
nanokoloitlerin görünüş olarak saf sıvı kristallere benzerlik gösterdiği ve makroskopik
olarak homojen olduğu gözlenmiştir. Sıvı kristal nanokoloitlerin bazı elektro-optik
parametreleri ile ilgili deneysel sonuçlar sunulmuş ve ilgili etkileşim mekanizmaları
tartışılmıştır. Sıvı kristal nanokoloitlerin sıvı kristal cihazların verimini geliştirmek
amacıyla kullanılabileceği öngörülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Sıvı kristaller, nanoparçacıklar, nanokoloitler, sıvı kristal
cihazlar.
Abstract: Recently liquid crystal nanocolloids are of great interest in different
research areas. Nanoparticles produce large local electric fields which increase the
intermolecular interactions among liquid crystal molecules. Thus, by changing
concentration of nanoparticles it is possible to affect physical properties of the liquid
crystal material. In this article the physical properties of these colloids have been
invesitaged. For this aim, Sn2P 2S6 ferroelectric nanoparticles have been doped into a
typical liquid crystal sample such as 5CB. It has been observed that liquid crystal
nanocolloids are macroscopically homogenous and appear similar to pure liquid
crystals. The experimental results of electro-optical parameters of liquid crystal
nanocolloids are presented and possible mechanisms are discussed. It is proposed that
liquid crystal nanocolloids can improve the performance of the liquid crystal devices.
Keywords: liquid crystals, nanoparticles, nanocolloids, liquid crystal devices

Giriş
Günümüzde nanoteknoloji alanındaki araştırmalara yoğun bir ilginin
oluştuğu gözlenmektedir. Boyutları 1-100 nm aralığında bulunan
nanoparçacıklar çeşitli alanlarda geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Nanoteknolojinin sıvı kristal (SK) maddelere uygulanması ilgi toplayan bir
konudur. Nanoparçacıklar SK’lerin fiziksel özelliklerinde ilginç değişimlere
neden olmakta ve parçacıkların optik özelliklerine bağlı olarak SK madde
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farklı elektro-optik davranışlar sergilemektedir.
cihazların tasarımı için önemli bir özelliktir.

Bu

etki elektro-optik

Bu makalede bir SK madde içine nanoparçacıkların katkılanması ile
maddenin fiziksel özelliklerine olan etkisi inceleme konusu edilmektedir. SK
ortam içindeki nanoparçacıklar arasındaki uzun-menzilli etkileşimler ilginç
koloit yapıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. SK ortama küçük
konsantrasyonda nanoparçacıklar eklendiğinde ortaya çıkan karışım
makroskopik olarak homojen olup, saf SK maddeye benzerlik
göstermektedir. Bu nanoparçacıkların ortamdaki moleküllerin yönelimini
etkilememesi ve parçacıklar arasındaki etkileşmenin zayıf olması nedeniyle,
oluşan nanokoloitlerin kararlı bir davranışa sahip olduğu görülmektedir.
Ferroelektrik özelliğe sahip nanoparçacıkların SK bir madde içine
eklenmesi ile oluşan koloitler yeni bir araştırma alanıdır. Ferroelektrik
nanoparçacıklar, SK ortam içinde oldukça büyük elektrik alanlar
üretmektedir. Bu etki sıvı kristal ortamın faz geçiş sıcaklıklarında ve ortamın
moleküler düzen parametresinde bir değişime neden olur. Böylece SK
ortamın optik anizotropi ve eşik voltajı gibi elektro-optik niceliklerinde olası
değişimler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, SK ortamlara ferroelektrik
nanoparçacık katkılanması, ortamın fiziksel özelliklerini değiştirmek için
yeni bir yöntem olarak kullanılmaktadır (Atkuri ve ark. 2009).
SK’ler belirli organik maddelerin ortamdaki sıcaklık değişimine
bağlı olarak sergiledikleri fazlardır. Bu maddeler çok yüksek sıcaklıklarda
izotropik sıvı ve yeterince düşük sıcaklıklarda kristal yapılı katı davranışı
gösterirler. Bu fazları bilinen kristallerden ayırt eden özellik, sahip oldukları
akışkanlık özellikleridir. Elektro-optik aygıtlarda en yaygın olarak nematik
SK maddeler kullanılmaktadır. Bu fazda moleküller konumsal bir düzene
sahip değildir. Ancak moleküllerin uzun eksenleri, direktör adı verilen bir
yön vektörü boyunca yöneldiğinden, ortam içinde yönelimsel bir düzen
ortaya çıkar. Bu yönelimsel düzenlenmeden dolayı ortamın fiziksel
özelliklerinde bir anizotropi gözlenir. Yani maddenin fiziksel özellikleri
direktöre paralel ve dik doğrultuda farklılık gösterir. Örneğin maddenin
kırılma indisi her iki yönelim doğrultusu için farklı değerler aldığından,
ortamda bir optik anizotropi (n) gözlenir. Yine nematik bir madde,
uygulanan elektrik alanın direktöre paralel veya dik olmasına bağlı olarak
farklı tepki gösterir. Bu durumda SK ortamda bir dielektrik anizotropi ()
ortaya çıkar.
Nematik SK maddelerin anizotropik özelliklerinden yararlanarak
çeşitli elektro-optik cihazlar geliştirilmiştir. Bu tür aygıtların verimini
etkileyen fiziksel parametrelerin araştırılması amacına yönelik olarak, SK bir
ortama nanoparçacıkların eklenmesi ile uygun değişimler gerçekleştirilmesi
düşüncesi ileri sürülmüştür (Basu ve Germano 2008, Dolgov ve ark. 2004,

Rıdvan Karapınar | 429

Hegmann ve ark. 2007, Musevic 2009). İzotropik akışkanlara ve SK
maddelere parçacıklar eklenmesi ile bu tür maddelerin fiziksel özelliklerinin
değiştirilebileceği rapor edilmiştir. İlk olarak Bachmann ve Barner (1988)
izotropik sıvıların elektrik alanlara duyarlılığının çok küçük (≤ 1μm)
ferrolektrik parçacıklar katkılayarak artırılabileceğini bulmuşlardır. BaTiO 3
parçacıklarının saf heptan matrisi içindeki suspansiyonunun bir elektrik alanı
ile kontrol edilebileceği gözlenmiştir. Benzer etkiler ferromanyetik
parçacıkların SK maddelere eklenmesi ile de gözlenmiştir (Fabre ve ark.
1990). Bu çalışmalardan ilham alınarak, düşük konsantrasyondaki
ferroelektrik nanoparçacıkların SK sistemlere eklenmesi ile SK maddenin
fiziksel özelliklerinde ilginç etkiler ortaya çıktığı gözlenmiştir. Ferroelektrik
nanoparçacıkların SK maddelerin dielektrik ve optik anizotropilerinde
belirgin bir artışa neden olduğu bulunmuştur (Reznikov ve ark. 2003).
Nematik SK bir ortamdaki ferroelektrik nanoparçacıklar ile ilgili teori
Lopatina ve Selinger (2009) tarafından verilmektedir. Koloit sistemin faz
geçiş sıcaklıklarını inceleyen araştırma sonuçları West ve ark. (2006)
tarafından rapor edilmiştir. Ferroelektrik nanoparçacıkların SK maddenin
eşik voltajını düşürdüğü rapor edilmiştir. Nanoparçacıkların bir surfaktant ile
kaplanması nedeniyle kararlı oldukları gözlenmiştir. Ferroelektrik SK
koloitlerin gösterge amaçlı uygulamalar için uygun olacağı ve ortamın faz
geçişi, düzen parametresi gibi özelliklerini ayarlamak için bir yöntem
olacağı önerilmiştir. Çok bileşen içeren SK karışımlara ferroelektrik
nanoparçacıklar eklenmesi ile oluşan koloitler çeşitli çalışmalarda
incelenmiştir (Herrington ve ark. 2010, Li ve ark. 2006, Reshetnyak ve ark.
2006, Rzoska ve ark. 2016). Yine, tek bileşenli SK nanokoloit sistemlerin
bazı fiziksel parametreleri inceleme konusu edilmiş ve araştırma sonuçları
rapor edilmiştir (Karapinar ve ark. 2009, Karapinar ve ark. 2010, Kurochkin
ve ark. 2009, Kurochkin ve ark. 2010). Bu makalede ilgili sonuçlar göz
önünde bulundurularak SK nematik maddeye ferroelektrik nanoparçacık
katkılanması ile elde edilen sistemlerin yapısal karakteristikleri ve elektrooptik özellikleri inceleme konusu edilmektedir.
Materyal ve Yöntem
Ferroelektrik nanoparçacık olarak kalay hipodifosfat
(Sn 2P 2S6)
kullanılmıştır. Sn2P 2S6 kristalleri kısmen anizotropik parçacıklar olup,
kendiliğinden kutuplanma sabiti 14 μC/cm2 olan kristallerdir. Bu maddenin
Curie sıcaklığı ise T c = 64 C’dir. Ferroelektrik nanoparçacık katkılanmış
suspansiyonların hazırlanması ile ilgili genel bir açıklama Atkuri (2009)
tarafından verilmektedir. Özet olarak Sn2P 2S6 ferroelektrik kristallerin
surfaktant olarak kullanılan oleik asit ile beraber Fritsch 00-502 titreşimli
mikro-öğütücü ile 130 saat boyunca öğütülmesi ile elde edilen dispersiyon
ağırlıkça 1:3000 olan metanol içinde çözündürülmüştür. Mertanol
buharlaştıktan sonra bir atomik kuvvet mikroskobu ile yapılan incelemede
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parçacık boyutunun 20 nm civarında olduğu gözlenmiştir. Ferroelektrik
nanoparçacıklar 4’-n-pentil-4-siyanobifenil (5CB) nematik SK madde içine
katılmış ve bir ultrasonik karıştırıcı kullanılarak homojen bir karışım elde
edilmiştir. 5CB bileşiğinin nematik-izotrop faz geçis sıcaklığı 34.5 oC’ dir.
Ferroelektrik parçacıkların koloit içindeki ağırlıkça oranı % 0.3 civarındadır.
Oluşan koloit ile yüzeylerine yüzey etkinlik işlemi uygulanmış planar
yönelimli filmler arasına doldurulmuştur. Filmin kalınlığı d = 20 m olarak
ayarlanmıştır. Saf SK ve nanoparçacık katkılı SK koloitlerin faz geçişi
sıcaklıkları bir polarize mikroskop yardımıyla belirlenmiştir. Koloitin
dielektrik anizotropisi, kapasitans ölçümleri ile belirlenmiştir. Saf SK ve
nano koloit filmlerin optiksel karakteristikleri spektrometrik ölçümleri ile
belirlenmiştir. Elektro-optik ölçümler için, SK filmden geçen = 632 nm
lazer ışık şiddetinin uygulanan elektrik alana bağlılığı incelenerek eşik
voltajı gibi fiziksel parametreler belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Nanoparçacık katkılı SK filmlerin oldukça kararlı oldukları
gözlenmiştir. Birkaç ay önceki filmler üzerinde yapılan yeniden ölçümlerde,
filmlerin fiziksel özelliklerinde zamana bağlı olarak bir değişimin ortaya
çıkmadığı tespit edilmiştir. Nanokoloitlerin nematik-izotropik faz geçiş
sıcaklığında bir değişim gözlenmiştir. Isıtma sistemine sahip bir mikroskop
altında sıcaklıktaki yavaş bir artış ve azalmaya bağlı olarak (~0.1o dak. -1)
temizlenme sıcaklığında T  2 C’lik’ bir değişme olduğu görülmüştür.
Nanoparçaçık katkılı SK numune homojen bir yapıda olduğu ve saf
SK numuneden ayırt edilemez bir görünüme sahip olduğu gözlenmiştir.
Numunelerde makroskopik bir topaklanmanın olmadığı gözlenmiştir.
Nanoparçacıkların boyutları 40-80 nm civarındadır. Optik spektrometre
ölçümlerinde nanoparçacık katkılı filmlerin optik geçirgenlikleri saf SK
numunelerinkine benzer davranış göstermektedir. Şekil 1’de SK ve
nanokoloit filmlerin IR spektroskopisi görülmektedir.
100
90

Geçirgenlik %

80
70
60
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40
30
20
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0
4000

5CB
kolloid
3500

3000

2500

2000

1500

-1

Dalgasayısı (cm )

Şekil 1. SK ve koloit filmlerin IR spektroskopisi.
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Görünür bölge için ışık geçirgenlikleri her iki madde için aynıdır.
CN grubu ve alkil kenar zincirine sahip 5CB için UV bölgesinde 5CB için
270 nm’de bir soğurma piki gözlenmiştir. Yine, nanokoloit ve saf SK
numunelerin IR spektrumları da benzerlik göstermektedir. 5CB bileşiğinin
IR soğurması moleküler titreşim geçiş frekanslarına bağlıdır, çünkü farklı
kimyasal bağlar farklı soğurma bantları göstermektedir.
Ferroelektrik nanoparçacıkların ortamın fiziksel parametrelerinde bir
artışa neden olduğu deneysel olarak belirlenmiştir. Şekil 2’de SK
nanokoloitin optik anizotropisinin saf nematik maddeninkinden daha büyük
olduğu görülmektedir.

Saf SK
Kolloid

Optik anizotropi

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

o

Sıcaklık C

Şekil 2. Optik anizotropinin sıcaklığa bağlı değişimi.
Yine SK nanokoloitin dielektrik anizotropisinin, sıcaklığın
fonksiyonu olarak arttığı gözlenmiştir. Nematik SK için eşik voltajı
aşağıdaki bağıntı ile verilmektedir:

4K
11
U 

Burada K11 Frank esneklik sabiti ve  dielectric anizotropidir. Koloid
için benzer bağıntının geçerli olduğu varsayılarak, deneysel çalışmada planar
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yönelimli bir filmdeki eşik voltajının saf nematik maddeninkinden daha
küçük olduğu belirlenmiştir. Koloit için U = 1.87 V değeri deneysel olarak
bulunmuştur.
Sonuç olarak, SK bir ortama nanoparçacıklar eklendiğinde ortamın
fiziksel özelliklerinin değiştiği gözlenmiş ve böylece bu yöntemin SK
cihazların performansını geliştirmede yeni bir uygulama alanı olarak
kullanılabileceği öngörülmüştür.
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THE USE OF SUPPORT VECTOR MACHINE FOR PREDICTION
OF THE FACTOR OF SAFETY AGAINST LIQUEFACTION
Yusuf Erzin Yesim Tuskan 
Abstract: In this study, a support vector machine (SVM) model is developed to
estimate the liquefaction potential in the presence of the safety factor (Fs). The Fs
value for different soil properties and seismic parameters was determined and used in
the SVM and artificial neural network (ANN) models. The purpose in this study was
to demonstrate that the SVM model can be useful for a preliminary stage of prediction
of liquefaction behavior along an area with variable soil and seismic conditions. Soil
and seismic parameters varied during the liquefaction potential analyses. A SVM
model and an ANN model, with respect to the above advantages, were developed to
predict the Fs values of soil against liquefaction. With this purpose in mind,
a computer program was developed to calculate the Fs values of the soil subjected to
earthquake forces. Two earthquake parameters namely earthquake magnitude (M w)
and horizontal peak ground acceleration (a max), and six soil properties, namely,
standard penetration test number (SPT-N), saturated unit weight (γsat), natural unit
weight (γn), fines content (FC), the depth of ground water level from the ground
surface (GWL), and the depth of the soil from ground surface (d) varied during the
liquefaction potential analyses. Several performance indices were used to examine the
prediction capability of the SVM model developed. The developed SVM model has
shown higher prediction performance with the obtained indices. The numerical
examples demonstrate the application of SVM model in civil engineering problems.
Keywords: Support vector machine, artificial neural networks, factor of safety,
liquefaction potential

Introduction
Soil liquefaction is the loss of strength and stiffness in saturated loose
cohesionless soils caused by earthquake shaking or other vibrations.
Liquefaction in soil is one of the major problems in geotechnical
engineering. An extensive number of damage on the civil engineering
structures is originates from ground failure due to the liquefaction
phenomena (Baziar and Ghorbani 2005). During a propagation of the
seismic rupture, the propagation of shear waves causes the loose soil to
contract, resulting in the increases in the pore water pressure (Prasad 2009).
Liquefaction is a nonlinear problem (National Research Council 1985). In
the case of nonlinear modeling phase of using traditional modeling
techniques in predicting liquefaction occurrence; association between
independent variables such as soil characteristics and seismic properties
cannot be performed and thus the development of a comprehensive model of
liquefaction potential is almost impossible (Goh 1994, Goh 2002).
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SVMs are one of the most successful techniques among the advanced
modeling methods to model extremely complex functions in civil
engineering problems especially for liquefaction assessment (Goh and Goh
2007, Hsu et al. 2010, Samui and Sitharam 2011). Several indigenous
constraints such as over fitting, slow convergence speed, and poor
generalizing performance restricted the ANN performance (Samui 2013). In
this study, a sequential minimal optimization (SMO) model, with respect to
the above advantages, was developed to predict the Fs values of soil against
liquefaction and it was compared to artificial neural network (ANN) model.
With this purpose in mind, a SVM code was generated in the Weka
programming environment to determine the liquefaction assessment of the
soil subjected to earthquake forces. The sequential minimal optimization
algorithm (SMO) is utilized as an elegant and powerful method for solving
support vector learning problems in geotechnical engineering. In usual SMO
algorithm, only two chosen parameters were optimized at each iteration.
SMO formulation is successfully applied to SVM solutions using the
pruning method SMO
technique is a suitable solution for large scale
problems and is convenient for timely data updating (Xiangyan and Xuewen, 2005).
Two earthquake parameters namely earthquake magnitude (Mw) and
horizontal peak ground acceleration (amax ), and six soil properties, namely,
standard penetration test number (SPT-N), saturated unit weight (γsat),
natural unit weight (γn), fines content (FC), the depth of ground water level
from the ground surface (GWL), and the depth of the soil from ground
surface (d) varied during the liquefaction potential analyses. Then, the Fs
values were calculated by using the simplified method originally developed
by Seed and Idriss (1971) and modified by Youd et al. (2001).
1. Support Vector Machine
SVM is constitutes a sufficient and novel approach to minimize global
error of principle risk (Samui 2013). Both regression and classification
problems were solved by the application of the SVM in numerous fields
(Cortes and Vapnik 1995). A nonlinear low dimensional liquefaction
problem is suitable to be solved by projecting the solution into high
dimensional space where positive and negative classes with maximum
margins is separated by hyper-plane (Flake and Lawrence 2002). The data
fitting is generated by a continuous value function using support vector
regression. The input is mapped to a high dimension feature space and a
linear model is constructed in that space. The aim is to minimize the
functions of the following form (Flake and Lawrence 2002):

L

l l
 yi  f ( xi , w, b)  w
1 i 1


2

(1)
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In the above equation, error function is defined as follows:

0
x 
x 

(2)

If x   , x  =0. The output of SVM is then expressed as:
l

f ( x, a  , a  , b)   (a   a  ) K ( xi , x)  b

(3)

i 1

In classification problems, sequential minimal optimization (SMO) is
utilized as a SVM learning algorithm (Platt 1999).
2. The Sequential Minimal Optimization:
The sequential minimal optimization (SMO) method is introduced into
pruning process; in addition, instead of determining the pruning points by
errors, we omit the data points that will introduce minimum changes to a
dual objective function. This new criterion is computationally efficient
(Xiangyan and Xue-wen 2005). The flowing objective function is
maximized to substitute SMO formulation

max(L( ))  

1
  i j Q( xi , x j )  i  i yi
2 j i

(4)

where Q(xi,xj)=K(xi,xj)+σij/C, and σij=1 if i=j and 0 otherwise. The SMO
algorithm is optimized by optimizing only αi at a time keeping the others
fixed. The optimization is determined by the following equation:

 inew   i  t and  new
  j , j  i
ji

(5)

All the Fj is changed by updating αi, by the following equation:

F jnew  F j  ( inew   i )Q( xi , x j ), j

(6)

The hyper plane of the liquefaction model is specified by a linear equation:

w  xi  b  0

(7)

where w describes the orientation of a discriminating hyper plane, and b is a
bias. Then the separation of the occurrence and non-occurrence areas can be
written as follows:

438 | The Use of Support Vector Machine

w  xi  b  1, y i  1

w  xi  b  1, y i  1

(8)

where yi = +1 describes no occurrence of liquefaction, otherwise yi = -1
describes occurrence of liquefaction.
The two hyper planes were parallel to the optimal plane and defined by:

w  xi  b  1

(9)

The distance between these planes is

2
is the distance between parallel
w

planes of the support vector area. The following optimization equation is
used to maximize the margin of the problem:
k
 w2

min 
 C  i 
i 1
 2


(10)

The constant C, called capacity factor, is utilized to control the magnitude to
avoid the misclassification. The corresponding Lagrange function is
constructed by the following equation:
L( w, b, a,  ,  ) 

2

1
 1  1
 C    i     i w  x  b  y i  1   i     i  i (11)
2
i 1
 i 1  i 1

w

where α and  are the Lagrange multipliers. L is given by Equation (8) with
respect to b, w, and .
1
L
 0    i y i  0,
b
i 1
1
L
 0  w    i y i xi ,
w
i 1
L
 0  i  i  C


(12)

3. Liquefaction Dataset
The liquefaction potential with its reliable factor of safety was
processed in Excel programming environment to obtain occurrence of a
considerable number of case histories. The whole dataset (Tuskan 2012)
consists of total 1500 cases, 760 out of them are liquefied cases and other
740 are non-liquefied cases. This dataset reported by Tuskan (2012) was
chosen to study the performance of SMO based SVM and ANN models for
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predicting the liquefaction potential. To illustrate the capability of the ANN
and SMO based SVM models, the obtained data from Excel programming
environment (Tuskan, 2012) were classified into several categories with
regards to earthquake moment magnitude (Mw), SPT-N, fines content (FC)
and peak ground acceleration (amax), ground water level (GWL) saturated
unit weight (γsat) and natural unit weight (γn).
A wide range of earthquake and soil parameters is considered to
classify liquefaction assessment. Therefore, in this study the earthquake
moment magnitude (Mw) was allowed to vary from 4 to 8 with step of 2. The
SPT value was allowed to vary from 5 to 35 with step of 10 for each Mw. The
fines content value (FC) of the soil for each SPT value was varied from 5 to
50 with step of 15. The saturated unit weight (γsat) value for each FC value
was varied as 18, 20 and 22 kN/m3. The natural unit weight (γn) value for
each FC value was varied as 16, 18 and 20 kN/m 3. The ground water level
value (GWL) was allowed to vary from 1 m to 9 m with step of 4m for each
Mw. In a strong earthquake for ground conditions even with a very high risk
of liquefaction, required horizontal ground surface acceleration to
liquefaction occurrence must undergo 0.1g (National Research Council
1985).
Ishihara (1985) suggested amax = 0.2g for beginning of liquefaction
occurrence to evaluate the possibility of liquefaction-induced ground
damage and also to determine the thickness of unliquefiable soil surface
layer. Therefore, in this study, peak ground acceleration (amax) value was
allowed to vary from 0.1g to 0.5g with step of 0.1. The descriptive statistics
of the data used in this study are given in Table 1.
Table 1: Descriptive statistics of liquefaction data
Data
type

Model parameters
w
2

amax (cm/s )
Ground Water Level(m)
Depth (m)
Input

SPT-N
3

n

(kN/m )
3

sat

(kN/m )

FC (%)
Output

Fs

Minimum
value
4

Maximum
value
8

Mean
6.11

Standard
Deviation
1.61

0.1

0.5

0.35

1.75

1

9

5.03

3.25

1.5

19.5

13.5

5.66

5

35

19.22

10.72

16

20

17.36

1.49

18

22

20.68

1.48

5

50

27.24

16.91

0.07

21,46

2,03

10.30

The correlation matrix for all parameters is presented in Table 2. As
expected, SPT-N results have high correlation with soil friction angle. This
is expected as the friction angle represents the shear capacity of soil, which
is the most important parameter in SPT-N results.

Table 2: Correlation matrix of liquefaction data
d

GWL

M

N

amax

γn

γsat

FC

d

1

0.09

0.51

0.40

-0.12

1

0.98

-0.25

GWL

0.09

1

0.21

0.08

-0.02

0.07

0.23

-0.18

M

0.51

0.21

1

0.15

-0.11

0.50

0.56

-0.28

N

0.40

0.08

0.15

1

0.17

0.42

0.43

-0.57

amax

-0.12

-0.02

-0.11

0.17

1

-0.08

-0.05

-0.16

γn

1

0.07

0.50

0.42

-0.08

1

0.99

-0.27

γsat

0.98

0.23

0.56

0.43

-0.05

0.99

1

-0.32

FC

-0.25

-0.18

-0.28

-0.57

-0.16

-0.27

-0.32

1

Results and Discussions
The correct rate (CR) is utilized to describe the performance of the
classification model and is defined as follows:

CR 

Sc
 100
Sc  Sw

(13)

where Sc and Sw are the number of correct and wrong classification of
samples, respectively. A comparison between the some predicted and actual
liquefaction results is presented in Table 3. The trained SMO model
correctly classifies all cases from the training data subset which consists of
1200 cases.
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Table 3: A part of training data using Gaussian Kernel for SVM model
Mw

amax

SPT-N

FC

GWL

d

γsat

γn

Actual
Class

Predicted
Class by
SVM

4

0.1

5

5

9

19.5

20

18

1

1

4

0.1

5

5

1

7.5

20

16

1

1

4

0.1

5

5

5

13.5

22

20

1

1

4

0.1

5

5

5

16.5

22

20

1

1

4

0.5

5

5

1

13.5

20

16

-1

-1

4

0.5

5

5

5

4.5

20

16

-1

-1

4

0.5

5

5

5

7.5

20

16

-1

1

6

0.1

15

20

9

19.5

18

22

1

1

6

0.1

15

20

1

1.5

20

22

1

1

6

0.1

15

20

1

4.5

20

22

1

1

6

0.5

15

35

5

19.5

18

20

-1

-1

8

0.5

35

35

1

4.5

16

18

-1

-1

8

0.5

35

35

1

7.5

16

18

-1

-1

8

0.5

35

35

5

13.5

16

18

1

1

8

0.5

35

35

5

16.5

16

18

-1

-1

The success rate of the trained SMO model is 98.5% to predict the
occurrence of liquefaction. The testing dataset were also utilized to examine
the generalization capabilities of the developed SMO model.
Table4 depicted, testing, training performance and computer
processing unit (CPU) time versus C. For the remarkable model, a high
testing accuracy with less number of support vectors is desired.
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Table 4: Performance of the SVM model for different Kernel functions and
ANN model
Kernel Function

CPU time
(s)

Training
Capacity (%)

Testing
Capacity (%)

C

Polynomial (degree=4)

4.03

98.5

97.6

50

Radial Basis (width=1)

4.23

96.5

93.4

160

Linear

4.04

97.5

96.6

150

Fourier (degree=40)

4.48

65.4

61.3

10

ANN

4.07

97.8

85.6

-

Conclusion
In this study, the performance of the SVM and ANN models to predict the
factor of safety value against liquefaction has been investigated and compared. To
achieve this, the Fs values were calculated using the
simplified method by
changing the soil and earthquake parameters, namely, earthquake moment
magnitude (Mw), peak ground acceleration (a max),
SPT-N, fines content (FC),
ground water level (GWL), depth (d), saturated unit weight (γsat), and natural unit
weight (γn) of soil and used in the
development of the SVM and ANN models.
It was found that the predicted values from the ANN model matched the calculated
values much better than those obtained from the MRA model. Therefore, the Fs
value of soil
considered in this study could be predicted using trained ANN
structures as quite easily and efficiently. It was also found that the deve loped SVM
model does not require a complicated mathematical procedure. The complex and
nonlinear behavior of the liquefaction is successfully modeled by SVM. A reliable
number of case history data provides improvements and applicability of the model.
This study examines also the feasibility of ANN and SVM models for the prediction
of liquefaction potential of soil using SPT data. Comparisons indicate that the SVM
model is more reliable than ANN model due to the added advantage of probabilistic
interpretation for liquefaction potential.

In the SVM studied here, there is no implicit assumption between the
predictor variables and dependent variables. Thus, The SVM model is
perfectly suited for earthquake data mining tasks as seen in the liquefaction
problem. The neural prediction capabilities of the SVM model are
remarkable superior to other conventional models and ANN method.
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ZEYTINLI ADA İNSAN İSKELETLERINDE DIŞ VARYASYONLARI
Tooth Variations in the Human Skeletons Zeytinli Ada
Mehmet Sabri Bekmez & Ümit Savran* & Fadime Suata Alpaslan 
Özet: M.Ö 2 yy. ve M.S 12 yy. arasında sırasıyla Helen-Roma-Bizans ve Osmanlı
kültürünün yaşandığı Zeytinli Ada, Balıkesir iline bağlı Erdek ilçesi sahiline 250
metre uzaklıkta bir konuma sahiptir. Zeytinli Ada kazılarından; 5 bebek, 6 çocuk, 18
kadın, 35 erkek ve 62 cinsiyeti belirlenmeyen birey olmak üzere toplam 126 bireye ait
iskelet bulguları elde edilmiştir. Bu popülasyona ait diş ve çeneler; diş sıkışıklığı
(crowding), winging, kürek biçimi kesici diş (shovel shaped), carabelli tüberkülü,
parasitilid, fleksiyon, dilaserasyon, pozisyon sapması, mine uzantıları, diş eksikliği
(hypodontia) M3 sayısına göre, diş eksikliği (hypodontia) M3 ve I2 sayısına göre, kök
varyasyonu gibi oluşumlar açısından incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda elde
edilen verilere Pearson chi-square testi uygulanmış, anlamlılık düzeyleri için ise P <
0,05 dikkate alınmıştır. Tanımlanan bu varyasyonlar Eski Anadolu toplumlarında
rastlanan çene ve diş varyasyonları ile karşılaştırılmış, benzer ve farklılıkları ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler:
Paleodemografi
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Kazısı,
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Diş
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Abstract: Zeytinli Island, where the Hellenistic-Roman-Byzantine and Ottoman
cultures lived between the 2nd century BC and the 12th century AD, is situated 250
meters from the coastal district of Erdek, in the city of Balıkesir. From Zeytinli Island
excavations; 5 infants, 6 children, 18 females, 35 males and 62 individuals whose
genders are unknown belong to a total of 126 skeletal remains were uncovered. The
teeth and jaws of this population have been examined in terms of formations such as
crowding, winging, shovel-shaped teeth, carabelli’s tubercle, parasitilid, flexion,
dilaceration, position deviation, mine prolongations, mising teeth-hypodontia by M3,
mising teeth- hypodontia by M3 and I2 and tooth variation. The Pearson chi-square
test was applied to the data obtained P < 0,05 was taken into account for the
significance levels. These defined variations were compared with the jaw and tooth
variations seen among the Ancient Anatolian communities and similarities and
differences were revealed.
Keywords: Zeytinli Island Excavatin, Jaw and Tooth Variations, Paleodemography

Giriş
Türkiye’de ilk ada müzesi olarak planlanan Zeytinli Ada, Balıkesir
iline bağlı Erdek ilçesinin karşı sahiline 250 metre uzaklıkta yer alır. Ada,
yaklaşık olarak 7900 metrekarelik bir alanı kapsar (Fotoğraf, 1). Ortalama
170 metre uzunluk ve 50 metre genişliğinde olan adaya, üzerinde yer alan iki
zeytin ağacı nedeniyle “Zeytin Adası” veya “Zeytinli Ada” ismi verilmiştir
(Öztürk N, ve Kavaz, 2012). Zeytinli Ada M.Ö 2 yy. ve M.S 12 yy. içinde
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kültür varlığının sürdüğü Hellen-Roma-Bizans ve Osmanlı yapıları içinde
mozaik bir oluşuma sahiptir.

Fotoğraf 1. Zeytinli Adasından genel bir görünüm
Araştırmamızın konusunu, Zeytinli Ada kazılarından çıkarılan Geç Roma,
Erken Bizans, Geç Bizans ve Osmanlı dönemine ait 126 bireyde diş ve çene
varyasyonları oluşturmaktadır. Buna göre incelenen bireylerde, “diş
sıkışıklığı (crowding), winging, kürek biçimi kesici diş (shovel shaped),
carabelli tüberkülü, parasitilid, fleksiyon, dilaserasyon, pozisyon sapması,
mine uzantıları, diş eksikliği (hypodontia), kök varyasyonu” gibi oluşumlar
saptanmış, elde edilen veriler diğer eski Anadolu toplumlarından elde edilen
verilerle karşılastırılarak aralarındaki benzerlik ve farklılıklar bulunmaya
çalışılmıştır.
Materyal ve Metod
Araştırma materyalini, 2007-2011 yılları arasında Doç. Dr. Nurettin
Öztürk başkanlığında yapılan, Zeytinli Ada kazılarında çıkarılan iskeletler
oluşturmaktadır. İskeletler 2011 yılında çalışılmak üzere Cumhuriyet
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Paleoantropoloji laboratuvarına getirilmiştir.
Bu araştırma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu tarafından (CÜBAP, EDB-005, 2011) desteklenmiştir.
Bulgular ve Değerlendirme
Antropolojik
çalışmalarda,
populasyonlar
arasında
akrabalık
derecesini belirlemede en çok kullanılan materyallerden biri de dişlerdir
(Karaöz Arıhan S, Erkman A.C, Çırak A, Bektaş, Y. 2010). Varyasyonlar
genetik olarak aktarılmaktadır. Bazı varyasyonlar bazı insan gruplarında
daha yüksek oranlarda gözlenmektedir. Örneğin; kürek biçimi kesici diş
(shavel shaped) en yaygın olarak Sarılarda (Özbek M, 2007), carabelli
tüberkülü de yoğun olarak Beyazlarda görülür (Erdal S. Y. 1996). İncelenen
bireylerde saptanan diş ve çene varyasyonları Tablo 1’de verilmiştir
(Bekmez, M. S. ve Alpaslan, S. F. 2016) .
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Tablo 1: Zeytinli Ada Toplumuna Ait Diş ve Çene Varyasyonları
Bakılan, G: Görülen)

(B:

Genel Toplam
Varyasyon

B

G

%

Diş sıkışıklığı (çene sayısı)

23

1

4,35

Winging (çene sayısı)

15

2

13,33

Kürek biçimli diş (diş sayısı)

16

14

87,5

Carabelli tüberkülü (diş sayısı)

95

1

1,05

Parasitilid (diş sayısı)

95

1

1,05

Fleksiyon (diş sayısı) ve diş soketi

413

66

15,98

Dilaserasyon (diş sayısı)

405

8

1,98

Pozisyon sapması (diş sayısı) ve diş
soketi

680

196

28,82

Mine uzantısı (diş sayısı)

164

15

9,15

Diş eksikliği (M3 sayısına göre)

68

18

26,47

Diş eksikliği (M3 ve I2’ye göre)

88

20

22,73

Kök varyasyonu

520

61

11,73

Diş Sıkışıklığı (Crowding)
Dişlerin boyutuna göre, çenede az bir alanda yer alması durumudur.
Bu durum cücelik hipofizi gibi zorlu koşullardaki büyüme hormonu eksikliği
ve yetersiz kemik gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar (Fotoğraf, 2).

Fotoğraf 2: Diş sıkışıklığı (crowding) (ZK 34)
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Winging
Üst orta kesici dişlerin mesial kenarlarının dil (lingual) yönüne
doğru açı yaparken, distal kenarlarının dışa (buccual) doğru açı yapması
sonucu oluşan varyasyona winging varyasyonu denir (Katzenberg M. A, ve
Saunders S.R. 2008). Çene içindeki diş veya diş soketlerine bakılarak
varyasyonun oluşup oluşmadığı tespit edilebilir (Fotoğraf, 3).

Fotoğraf 3: Winging (ZK 43)
Kürek Biçimli Kesici Diş (Shovel Shaped)
Çoğunlukla üst kesicilerde görülen kürek biçimli diş varyasyonu,
dişin lingual (dişin dile bakan tarafı) yüzeyinde mesial ve distal yönünde
normalden daha fazla kabartı oluşması olarak kendini gösterir. Bundan
dolayı dişin iki tarafı kabartılı, ortası ise çukur olacak şekilde bir yapı
göstererek küreğe benzer. Bu şekilden dolayı kürek biçimli diş tanımlaması
yapılmaktadır (Fotoğraf, 4).

Fotoğraf, 4: Kürek biçimli diş (Shavel Shaped) (ZK 67)
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Carabelli Tüberkülü
Carabelli tüberkülü genelde üst birinci büyük azının (M 1) mesiolingual köşesinde oluşan bir tüberküldür (Fotoğraf, 5). Bazen çiğneme
yüzeyindeki normal tüberküller kadar iri olabilir. Bu tüberkül ikinci ve
üçüncü büyük azılarda daha az gözlemlenmektedir. Çoğunlukla Avrupalı
populasyonlarda görülen kalıtımsal bir özelliktir.

Fotoğraf, 5: Carabelli tüberkülü (ZK 1)

Parasitilid
Üst çenede büyük azı dişlerin, ön tarafa doğru olan tarafı ile yanak
kısmına bakan (mesio-labial) tarafının birleştiği alanda meydana gelen bir
tüberküldür (Baykara İ. 2010), (Fotoğraf, 6).

Fotoğraf, 6: Parasitilid (ZK 72)
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Fleksiyon
Fleksiyon varyasyonu, kendini dişlerin kök uçlarında gösterirken
aynı zamanda diş soketleri de ona göre şekillenir ve bu soketlerin
varlığından varyasyon tanımlaması yapılabilir. İncelediğimiz toplumda hem
üst hem de alt çene dişlerin kök uçlarında fleksiyona rastlanmıştır (Fotoğraf,
7).

Fotoğraf, 7: Fleksiyon (ZK 5)

Dilaserasyon
Dilaserasyon 900 ve 900’den yüksek olan açılanmalar olarak
tanımlanmaktadır (Şener, S, ve Bozdağ, G. 2012). Dilaserasyon sadece
travma sonucu değil, kalıtımsal (herediter) etkiler sonucunda da oluşabilir
(Fotoğraf, 8). Büyümesi sona eren bir dişin kök veya kronunun keskin
eğimli ya da kavisli olması olarak tanımlanabilir. Kavis ya da eğim dişin
tepesinde, boynunda ya da kökünde olabilir (Zijabeg N. 2007).

Fotoğraf, 8: Dilaserasyon (ZK 66)
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Pozisyon sapması
Pozisyon sapması üzerine damak kubbesi derinliği, overjet, diş
büyüklüğü, diş kavisi uzunluğu ve genişliği gibi kalıtsal olan özellikler
diastema oluşumuna ve çapraşıklığa sebep olabilir (Menderes M. 2006),
(Fotoğraf, 9).

Fotoğraf, 9: Pozisyon sapması (ZK 31)
Mine Uzantıları
Minenin, üst ve alt çenede büyük azı dişlerinin orta labial ya da orta
lingual kısımlarında furkasyon bölgelerine doğru uzaması olarak bu
varyasyon tanımlanır (Fotoğraf, 10).

Fotoğraf, 10: Mine uzantısı (ZK 26)
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Diş Eksikliği (Hypodontia)
Diş eksikliği, ilk dentisyonda 20’den, ikinci dentisyonda 32’den az
diş sürmesi olarak tanımlanabilir. Çenedeki kronik iltihaplar, beslenme ve
gelişme bozuklukları, diş embriyolarının travma sonucu bozulmuş
olabilmesi, iç salgı bezlerinin rahatsızlıkları olarak kendini göstermektedir
(Yaşar Z. F. 2007). Zeytinli ada populasyonunda genelde büyük azı
dişlerinden olan M3 (yirmilik diş olarak da bilinen) dişin çıkmaması olarak
karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf, 11). Bu varyasyon hem üst çenede hem de
alt çenede kendini gösterebilmektedir.

Fotoğraf, 11: Diş eksikliği (Hypodontia) (ZK 22)
Kök Varyasyonu
Üst çenede küçük azı normalde bir veya iki kök, alt çenede küçük
azı bir kök, üst azı dişlerin üç ve alt azı dişlerin iki tane kökü vardır. Bu
köklerin sayısı değişiklik gösterebilir veya bazen ek kök gelişebilir (Hilson,
S. 2005), (Fotoğraf, 12).

Fotoğraf, 12: Kök varyasyonu (ZK 12)
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Sonuç
Balıkesir ili Erdek ilçesi sınırları içerisinde yer alan Zeytinli ada
M.Ö 2 yy. ve M.S 12 yy. içinde kültür varlığının sürdüğü Hellen-RomaBizans ve Osmanlı yapıları içinde mozaik bir oluşuma sahiptir. Zeytinli Ada
bireylerine ait örnekler üzerinde diş ve çene varyasyonları araştırılmış, 405
diş üzerinde yapılan incelemeler sonucunda “diş sıkışıklığı (crowding),
winging, kürek biçimi kesici diş (shovel shaped), carabelli tüberkülü,
parasitilid, fleksiyon, dilaserasyon, pozisyon sapması, mine uzantıları, diş
eksikliği (hypodontia) ve kök varyasyonu” gibi varyasyonlar tanımlanmıştır.
Zeytinli Ada toplumunda kürek biçimli kesici diş ve carabelli tüberkülüne
rastlanmıştır. Bu varyasyonların temsil ettiği topluluklar dikkate alındığında,
Zeytinli Ada toplumunun heterojen bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.
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