
 

 

  

 

MERSİN 

I. Uluslararası Mersin Sempozyumu                    

1. International Mersin Symposium 
 

BİLDİRİ TAM METİNLERİ KİTABI 
SYMPOSIUM FULL TEXT BOOK  

CİLT 1 / VOLUME 1 

EDİTÖR 

Prof. Dr. Durmuş Ali ARSLAN 
Editör Yardımcıları  

Gülten ARSLAN       Halil ÇAKIR 
 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
1 

       

 

I. Uluslararası Mersin Sempozyumu    

1. International Mersin Symposium 
 

 

BİLDİRİ TAM METİNLERİ KİTABI 
SYMPOSIUM FULL TEXT BOOK 

 

CİLT 1 / VOLUME 1 
 

 

Editör:  
Prof. Dr. D. Ali ARSLAN 

 

Editör Yardımcısı:  
Gülten ARSLAN Halil ÇAKIR 

 

 

 

Kapak Tasarımı: Prof. Dr. D. Ali ARSLAN 

Mizanpaj-Ofset Hazırlık: Prof. Dr. D. Ali ARSLAN  

 

 

 

© Durmuş Ali ARSLAN 

Mer Ak Yayınları 

2018 – Mersin 

 

 

ISBN: 978-605-89406-8-0 

 

 

 

Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Yayınları 
Adres: Çiftlikköy Mahallesi, 34. Cadde, Nisa 1 Evleri, No: 35, 6/12,  

Yenişehir/MERSİN 

Tel: 0532 270 81 45 / 0553 666 06 06  

 

Basım: Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu, Mersin. 

Not: Bölümlerin her türlü idari, akademik ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. 

  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
2 

ÖNSÖZ 

 

Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin 

Sempozyumu’nun ilki, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin’de, Mersin Üniversitesi ve 

Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi. 

Sizleri, yılın en güzel döneminde, dünyanın en güzel şehirlerinden biri, Akdeniz’in kalbi 

Mersin’de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Bu yıl “Her Yönüyle Mersin” teması ile 

bir araya geldiğimiz bilgi şölenimizde, Akdeniz’in incisi Mersinimizi, kırsalından kent 

merkezine, bütün yönleriyle akademik açıdan ele aldık. Tabi ki bu sizlerin etkin katılım ve 

destekleriyle mümkün oldu.  

Mersin ve yöresi ile ilgili, çevreden ekonomiye, sağlıktan nükleer enerjiye, tarımdan 

sanayiye ve ticarete, güzel sanatlardan tarih ve arkeolojiye, sosyolojik yapıdan spor ve sanata, 

doğa bilimlerinden mühendisliğe her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuların 

bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına alınması bu bilgi şöleninin temel amacıdır. Ulusal ve 

uluslararası bilim otoritelerinin ilgi ve dikkatlerini Mersin üzerine çekerek; ilimize dair her türlü 

konuyu tartışıp, bilimsel çözüm yolları üretmek de etkinliğin, temel somut hedeflerindendir.  

Sahip olduğunuz her türlü bilimsel bilgi birikimini, Mersin’in eşsiz tarihsel, doğal, 

toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilen bilgi şöleninde bizlerle paylaştığınız için ve 

katkı - katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. 

 

 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI 

Mersin Üniversitesi Rektörü  
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GENEL PROGRAM 

1 Kasım 2018 

8:30 KAYIT 

9:00 AÇILIŞ – PROTOKOL KONUŞMALARI 

10:00 AÇILIŞ KONSERİ: MEHMET GÜNAY ESER 

10:30 AÇILIŞ KONFERANSI: PROF. DR. ALİ ÇAĞLAR 

12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

  

 

1 Kasım 2018 2 Kasım 2018 3 Kasım 2018 

1. Oturum 

1 Kasım 2018 / 13:30-

15:00 

4. Oturum 

2 Kasım 2018 / 8:30-10:00 

9. Oturum 

3 Kasım 2018 / 08:30-10:00 

2. Oturum 

1 Kasım 2018 / 15:15-

16:45 

5. Oturum 

2 Kasım 2018 / 10:15-

11:45 

SİLİFKE’YE HAREKET - 

10:00 

3. Oturum 

1 Kasım 2018 / 17:00-

18:30 

 

ÖĞLE YEMEĞİ - 12:00 – 

13:30 

KAPANIŞ OTURUMU- 

SİLİFKE - 11:00 

GALA YEMEĞİ - 19:00 6. Oturum 

2 Kasım 2018 / 13:30-

15:00 

ÖĞLE YEMEĞİ - 12:00 – 

13:30 

 7. Oturum 

15:15-16:45 

SİLİFKE GEZİSİ: Silifke 

Merkez, Zeus Tapınağı, 

Atatürk Evi, Ayatekla 

Kilisesi, Silifke Kalesi, 

Uzuncaburç Antik Kenti, 

Cambazlı Kilisesi, Astım 

Mağarası, Narlıkuyu Müzesi 

Not: Hava şartlarına ve zaman 

durumuna bağlı olarak gezi 

programında revizyon 

yapılabilir. 

8. Oturum 

2 Kasım 2018 / 17:00-

18:30 

AKŞAM YEMEĞİ - 19:00 

 

 

Sempozyum Sekretaryası: 

Arş. Gör. Halil ÇAKIR – 0555 144 80 88 

Arş. Gör. Burak ŞAHİN – 0536 577 21 37 

Arş. Gör. Bilge Deniz ÇATAK - 0505 888 51 51  

Arş. Gör. Münevver ARIKAN – 0507 524 16 06 

Teknik Ekip: 

Öğr. Gör. Erdoğan UYSAL 

Bilgisayar İşletmeni Beşir İSTEMİ 

 

E-posta: mersinsempozyumu@gmail.com  

Sempozyum Mekânı: Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin. 

Sempozyum Web Adresi: https://www.mersinakademi.com.tr/ 

https://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr 

 

 

mailto:mersinsempozyumu@gmail.com
https://www.mersinakademi.com.tr/
https://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/
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MERSİN İLİNDE BİR DEVLET HASTANESİNDE BRUSELLOZ 

SEROPREVALANSI 

 

Gül BAYRAM ABİHA1, Öznur DAĞCI BULUT2 

 

Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu bir zoonoz olan Brucella hastalığı (Bruselloz) endemik 

olarak en sık Latin Amerika, Afrika, Akdeniz havzası, Orta Doğu ve Batı asya’da olmak üzere 

tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Bruselloz doğrudan temas, sindirim ve 

solunum yoluyla bulaşabilmektedir.  

Bu çalışmada ilimizdeki bir devlet hastanesine başvuran hastalarda Bruselloz hastalığının 

seroprevalansının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ocak 2014 ve Eylül 

2018 tarihleri arasında Mersin Toros Devlet hastanesi polikliniklerine başvuran Bruselloz 

şüpheli hastalardan alınan 18.191 serum örneğinde bruselloz serolojik göstergeleri (Wright ve 

Coombs aglütinasyon testi ile Rose-Bengal testi) retrospektif olarak incelenmiştir.  

18.190 hastanın 389’sı Brucella pozitif olarak bulunmuştur. 63 hasta enfeksiyon dışındaki 

servislerden gelmiştir. Hastaların 245’i kadın, 144’ü erkektir. Hastaların ortalama yaşı 

45±17’dir.  Bu hastaların 102’sine Bruselloz klinik tanısı konmuş olup diğerleri sebebi 

bilinmeyen ateş, halsizlik yorgunluk, eklem ağrıları gibi şikayetlerle başvuran hastalardır. 

Hastaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2014 yılında 65, 2015’de 112, 2016’da 64, 

2017’de 76 ve 2018’de 72 hastaya bruselloz tanısı konmuştur. Bu çalışma sonucunda Bruselloz 

şüphesi ile başvuran hastaların %2.17’sine Bruselloz tanısı konmuştur. Ülkemizde şimdiye 

kadar yapılan araştırmalarda bruselloza ait seropozitiflik %2-14 olarak bildirilmiştir. İlimizde 

bulduğumuz sonuçlar hastalık açısından hala endemik bir bölge olma özelliğini koruduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Bruselloz, serolojik test, endemik. 

 

BRUCELLOSIS SEROPREVALENCE IN A STATE HOSPITAL IN MERSİN 

Brucella disease (Brucellosis), a zoonosis caused by the genus Brucella, is an endemic disease 

most commonly seen in Latin America, Africa, Mediterranean region, Middle East and West 

Asia. Brucellosis can be transmitted by direct contact, digestion and respiration. 

The aim of this study is to evaluate the seroprevalence of Brucellosis disease retrospectively in 

patients admitted to a public hospital in our city. Brucellosis serological markers (Wright and 

Coombs agglutination test and Rose-Bengal test) were retrospectively analyzed in 18.191 

serum samples taken from the patients admitted to Mersin Toros State Hospital outpatient 
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clinics between January 2014 and September 2018. Of the 18,181 patients, 389 were Brucella 

positive. 63 patients came from different clinics. 245 of the patients were female and 144 were 

male. The mean age of the patients was 45 ± 17 years. Of these patients, 102 were diagnosed 

as Brucellosis by clinicaly and the other patients applied by different complaints such as fever, 

fatigue and joint pain. When the distribution of patients according to years were assesed, the 

diagnosed brucelosis patient number was 65 in 2014, 112 in 2015, 64 in 2016, 76 in 2017 and 

72 in 2018, respectively. As a result of this study, 2.17% of patients applied with suspicion of 

Brucellosis were diagnosed as Brucellosis. In our country, seropositivity of brucellosis has been 

reported as 2-14%. The results we found in our city indicate that it is still an endemic region 

for this disease. 

Key words: Brucellosis, serological test, endemic. 

 

1. GİRİŞ 

Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu bir zoonoz olan Brucella hastalığı (Bruselloz, Malta 

humması) ilk defa 1861’de Malta adasındaki İngiliz askerlerinde tanımlanmıştır (1). Bruselloz 

ülkemizde ilk kez 1915 yılında bir erde saptanmıştır (2).  Hastalık endemik olarak en sık Latin 

Amerika, Afrika, Akdeniz havzası, Orta Doğu ve Batı Asya’da olmak üzere tüm dünyada 

yaygın olarak görülen bir hastalıktır (3). Bruselloz doğrudan temas, sindirim ve solunum 

yoluyla bulaşabilmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde hastalığın görülme sıklığı son yıllarda 

artmıştır. Özellikle enfeksiyondaki artışın sebebi olarak endemik bölgelere seyahat ve endemik 

bölgelerden göçteki artışın sonucu olduğu bildirilmektedir (4). Dünyada her yıl 50.0000 yeni 

bruselloz vakası bildirilmektedir (1). Enfeksiyon, hayvanlardan insanlara doğrudan temas, 

kontamine süt ve süt ürünlerinin taze olarak tüketilmesi, enfekte damlacıkların inhalasyonu ve 

bazen et tüketimi ile bulaşmaktadır. İnsan brusellozisi, veteriner hekimler, çiftçiler, çobanlar, 

kasaplarda görülen bir meslek hastalığı olarak tanımlanmış olup hayvanlarla ve bunların 

ürünleri ile yoğun temas halinde olan insanlarda da görülebilmektedir (2).  Gelişmiş ülkelerde 

Bruselloz tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ancak endemik bölgelerden gelen göç dalgası bu 

hastalığın bu ülkelerde tekrar görülmesine neden olmaktadır (4). Hastalık etkeni, insanlarda 

titreme ile yükselen ateş sonrası kas ve şiddetli eklem ağrıları ile seyreden, uzun süreli sistemik 

bir enfeksiyon meydana getirmektedir. (5).  

Bu çalışmada ilimizdeki bir devlet hastanesine başvuran hastalarda Bruselloz hastalığının 

seroprevalansının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
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Ocak 2014 ve Eylül 2018 tarihleri arasında Mersin Toros Devlet hastanesi polikliniklerine 

başvuran Bruselloz şüpheli hastalardan alınan 18.191 serum örneğinde bruselloz serolojik 

göstergeleri (Wright ve Coombs aglütinasyon testi ile Rose-Bengal testi) retrospektif olarak 

incelenmiştir.  

 

3. SONUÇ 

18.190 hastanın 389’sı Brucella pozitif olarak bulunmuştur. 63 hasta enfeksiyon dışındaki 

servislerden gelmiştir. Hastaların 245’i kadın, 144’ü erkektir. Hastaların ortalama yaşı 

45±17’dir.  Bu hastaların 102’sine Bruselloz klinik tanısı konmuş olup diğerleri sebebi 

bilinmeyen ateş, halsizlik yorgunluk, eklem ağrıları gibi şikayetlerle başvuran hastalardır. 

Hastaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2014 yılında 65, 2015’de 112, 2016’da 64, 

2017’de 76 ve 2018’de 72 hastaya bruselloz tanısı konmuştur. 

 

4. TARTIŞMA 

Ülkemizde süt ve süt ürünlerinde Beyaz peynir, tereyağı, krema, kaymak, dondurma gibi 

ürünlerde Bruselloz etkeni saptanmıştır (6). Özellikle pastörize edilmemiş sütlerden yapılan 

taze peynir, tereyağı ve krema gibi ürünlerin tüketilmesi hastalığın endemik olarak görüldüğü 

bölgelerde risklidir. Ülkemizde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı iller daha çok güneydoğu 

Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle bu bölgelerde Bruselloz sıklığının daha fazla 

olduğu bildirilmektedir (7,8,9). Ülkemizde şimdiye kadar yapılan araştırmalarda Bruselloza ait 

seropozitiflik %2-14 olarak bildirilmiştir (10). Duman ve ark (2013) İnönü tıp fakültesi 

hastanesine 2012 yılı içerisinde mikrobiyoloji laboratuvarına çeşitli servis ve polikliniklerden 

Bruselloz şüphesi ile gönderilen  2942 hastanın serum örneklerinde, Rose Bengal aglütinasyon 

testi ile %8.5 oranında pozitiflik saptandığı ayrıca Wright tüp aglütinasyon testinde %4.5 

oranında 1/160 ve üzeri titrede aglütinasyon belirlendiği bildirilmiştir (7). Yıldırım ve ark 

(2013) Sivas Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 2011 Haziran, 2012 Ocak ayları 

arasında ateş, eklem ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri ile çeşitli servislerden başvuran 

1429 hastada, 103 (%7.2) pozitiflik saptamışlardır (11). Sözen ve ark (2015)  Ocak 2005 ile 

Ağustos 2011 tarihleri arasında Isparta Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları servisinde 

Bruselloz tanısı alıp yatarak tedavi gören hastaları retrospektif olarak değerlendirdikleri 

çalışamalarında 126 brusella vakasının 18 tanesinde (%14) spondilodiskit tespit etmişler ve 

tutulumun en sık lomber ve lumbosakral vertabralarda olduğunu bildirmişlerdir (9). Kaya Z 

(2013) 2008-2012 yılları arasında, Harran üniversitesinde takip edilen Enfektif Endokardit (EE) 

tanısı konulan 24 hastanın  (12 kadın,12 erkek) kültürlerinde en sık Brusella (%33),  Stafilokok 
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(%21) ve Streptokok (%17) ürediğini belirlemişlerdir (12). Bu hastaların 1/3’ünde Brusella 

endokarditi saptanmıştır (12). Horasan ve ark (2010) Mersinde saptadıkları olgu’da paratroid 

bezlerde granulamatöz enfeksiyon olarak Brucella melitensis’i bildirmişlerdir (13). Yine, aynı 

araştırmacılar yaptıkları bir başka çalışmada, Mersinde 2004-2010 yılları arasında 80 vertebral 

osteomyelitli hastada primer patojen olarak Brucella spp. saptamışlardır (14). Bu çalışma 

sonucunda Bruselloz şüphesi ile başvuran hastaların %2.17’sine Bruselloz tanısı konmuştur. 

Ülkemizde şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bruselloza ait seropozitiflik %2-14 olarak 

bildirilmiştir (10). İlimizde bulduğumuz sonuçlar hastalık açısından hala endemik bir bölge 

olma özelliğini koruduğunu göstermektedir. Bölgemizde hayvancılık faaliyetlerinin çok yaygın 

olmamasına rağmen hala Brusellozun görülmesinin nedeni olarak endemik bölgelerden ilimize 

olan yoğun göç ve ayrıca buna bağlı olarak çiğ sütten yapılan ürünlerin tüketiminin halen devam 

etmesi olduğunu düşünmekteyiz. 
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Mersin AVM’de Bulunan Restoranlarda Çölyak Hastalarına Yönelik 

Sunulan Hizmetleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 

Yılmaz AKGÜNDÜZ  

Uğurcan METİN 

Sabahat Ceylin ŞANLI 

Özet 

İnsanların en önemli besin kaynağını tahıl ürünleri oluşturmaktadır. Her ne kadar tahıl ürünleri 

tüketiciler için önemli bir besin grubu olmasına rağmen çölyak hastalığına da neden 

olabilmektedirler. Bu nedenle çölyak hastalarının beslenmelerinde gluten içeren tahıllardan 

uzak durmaları gerekmektedir. Bu araştırmada restoranların çölyak hastalarına yönelik 

gerçekleştirdikleri uygulamalarının neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 

Mersin Marina AVM’ de yer alan restoranların çölyak hastalarına yönelik olarak hangi 

yemekleri menülerinde bulundurdukları, bu yiyeceklerin ortalama fiyatları ve talep düzeylerini 

belirlemek amacıyla 10-20 Eylül 2018 tarihlerinde 7’si mutfak şefi ve 1’i işletme yöneticisi 

olmak üzere toplam 8 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan içerik 

analizi sonuçlarına göre Mersin Marina AVM’ de faaliyet gösteren restoranlarda glüten 

tüketmeyen çölyak hastaları için glütensiz makarna, tandır eti, somon, levrek, Kinoa salatası, 

Siyes buğdaylı salata, kinoa köftesi üretildiği tespit edilmiştir. Ayrıca glütensiz yemeklerin 25 

TL- 40 TL arasında farklılık gösterdiği ve pişirim olarak işletmelerin farklı yöntemler 

kullandığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları restoranların çölyak hastalarının gluten 

hassasiyetlerinin farkında olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, gluten, tahıl, restoran, Mersin. 

 

1.Giriş 

Tüketicilerin her geçen gün beslenme alışkanlıkları değişmektedir. Buna rağmen Türkiye ve 

dünya genelinde insanların en önemli besin kaynaklarını tahıl ürünleri oluşturmaktadır. Her ne 

kadar tahıl ürünleri tüketiciler için böyle bir öneme sahip olsa da bazı hastalıklara da sebep 

olabilmektedir (Türksoy & Özkaya, 2006:807).  Bu hastalıklardan bir tanesi ise çölyak 

hastalığıdır.  

Çölyak hastalığı, yaşam boyu süren tek besin alerjisi olan ve sık rastlanan genetik hastalık 

olarak kabul edilmektedir (Mearın,2007:86-105). Hastalık tarihte ilk kez M.S.2. yüzyılda 

Kapadokyalı Arataeus tarafından tanımlanmıştır (Case, 2005:128-134). Hastalığın en net tanımı 

ise 1888 yılında İngiliz hekim Samuel Gee tarafından yapılmış ve hastalığın tedavisinde ve 

diyet uygulamasına gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Case, 2005: 128-134). Çölyak hastalığı 

(ÇH), genetik olarak yatkın bireylerde tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan glutene karşı duyarlılık 

sonucu gelişen genellikle malabsorbsiyonla seyredenince bağırsakta karakteristik lezyonlar 

yapan, glutensiz diyetle klinik düzelme gösteren otoimmun, familyal özellikli bir hastalıktır 

(Yönal & Özdil, 2014: 93).   

 

Bu çalışmanın amacı restoran işletmelerinin menülerinde çölyak hastalarına yönelik olarak 

hangi yemeklerin yer aldığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Mersin Marina 

AVM’de faaliyet gösteren restoran ahçıları ile yarı yapılandırılmış mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada öncelikle çölyak hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunulduktan 

sonra yapılan keşifsel araştırmanın yöntemine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Devamında 
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gerçekleştirilen mülakatlara bağlı olarak bulgular sunulmuş ve çalışma sonuç ve öneriler ile 

tamamlanmıştır. 

 

2.Literatür Araştırması 

2.1. Çölyak Hastalığı 
 

Çölyak hastalığı genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, çavdar ve arpaya karşı kalıcı 

duyarlılıkla karakterize edilen bir bağırsak hastalığı veya bozukluğu olarak tanımlanmaktadır 

(Soylu vd., 2013: 39). Hastalık yaklaşık 10.000 yıl önce, ıslah edilmiş tahıl ekimi ile tarımın ilk 

başladığı “doğurgan hilal”, yani Orta Doğu, Mezopotamya ve Anadolu topraklarında ortaya 

çıkmıştır. Konya Çatalhöyük’deki kalıntılarda bu hastalık ile ilişkili bulgulara rastlanmıştır. 

Bununla birlikte bu hastalık, insanoğlu avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik tarım düzenine 

geçtikten sonra tarihsel sürecini tamamlamakta ve özellikle diyetleri buğdaya dayanan unlu 

gıdalar ile değişen toplumlarda önceleri olmadığı düşünülürken son yıllarda yüksek sıklıklarda 

saptanmaktadır (Demirçeken, 2011: 58-59). 

Klinik bulguların yetersiz olmasından kaynaklı olarak çölyak hastalarına tanı konulması 

gecikmektedir (Erkoç, 2004: 9). Ancak hastalık kendisini ishal, kabızlık, karında şişkinlik, 

karın ağrısı, kilo kaybı, bulantı ve kusma belirtileri ile göstermektedir (Mukherjee, 

 egbuna & Brar, 2010: 3149). Çölyak hastalığında glutensiz diyet, tedavinin temel 

prensibidir. Diyette buğday, arpa, çavdarın tamamen çıkarılması gerekmektedir. Yulaf unu da 

glutenle kontamine olması nedeni ile yasaklanmaktadır (Catassi, Fabiani & Iacono ,2007: 160). 

Glutensiz diyetteki ana tahıl grubunu gluten ve diğer toksikprolaminleri içermeyen pirinç ve 

mısır oluşturur. Tanı alan hastalarda glutensiz diyetin yanısıra eksikliği saptanan vitamin ve 

diğer besin öğeleri destekleyici tedavi olarak eklenir (Yönal & Özdil, 2014: 98).  

Çölyak hastalığının görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmektedir. Türkiye’de 250 

bin ile 750 bin arasında çölyak hastası olduğu tahmin edilmektedir. Ancak sadece %10’nuna 

yani yaklaşık 25 bin ile 75 bin arasında hastaya tanı konulduğu tahmin edilmektedir. Çölyak 

hastalığı raporu alan hasta sayısı Türkiye genelinde 67.683 iken Mersin’de bu sayısı 1.164’tür. 

Hastalığın Mersin nüfusuna (1.739.790) oranı ise 0,07’dir (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 

2015). 

Çölyak hastalarının bazı ürünleri tüketmemesi gerekmektedir. Bu nedenle glutensiz bir diyette 

buğday, çavdar, yulaf ve kamut unlarından ya da bileşenlerinden ve bunların yan 

ürünlerinden  yapılan diğer besinlerin tüketimi yasaklanmaktadır.  Tablo 1’de gluten içeren 

tahıllar listelenmiştir. 
 

Tablo 1. Gluten İçeren Tahıllar                                     

Tahıl İsmi  Tahıl İsmi 

Arpa Durum Graham unu 

Kepek Küçük kızıl buğday Kamut  

Bulgur Düşük kalite buğday Orzo 

Kuskus Farina Çavdar 

Malt Buğday Kızıl buğday 

Tritikale   

 

Güney Amerika merkezli tahıl ve benzeri çekirdekleri olan quinoa ile çiçekli ve yapraklı 

tohumu tahıl olarak tüketilebilen bazı bitkiler çölyak hastaları tarafından tüketilebilmektedir. 

Bu yüzden Çölyak hastalarının tükettikleri glütensiz gıdalar genellikle 

zenginleştirilmediklerinden ve rafine edilmiş un ve/veya nişastadan üretildiklerinden, bazı B 
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grubu vitaminleri, demir ve diyet lifi içeriği açısından gluten içeren diğer gıdalara oranla daha 

fakirdirler (Thompson&Folate, 2000: 100). Tablo 2’de gluten içermeyen tahıllar listelenmiştir.  

 

Tablo 2. Gluten İçermeyen Tahıllar 

Tahıl İsmi Tahıl İsmi Tahıl İsmi 

Amaranth Yulaf Keten bitkisi 

Karabuğday Patlamış mısır Mısır 

Darı Patates unu Pirinç, beyaz 

Montina unu Quinoa bitkisi Pirinç, yabani 

Tef Pirinç, esmer Süpürge darısı 

Tapioca Soya Fasulyesi  

 

3.Yöntem 

Bu araştırma Mersin ilinde Marina AVM’de faaliyet gösteren restoran işletmelerinin 

menülerinde çölyak hastalarına yönelik olarak hangi yemeklerin bulundurulduğunu tespit 

etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma çölyak hastalarına yiyebilecekleri yemekler 

konusunda rehber olma özelliği taşımaktadır. Marinadaki restoranların sundukları yemek 

sayılarının artması ve hazırlama teknikleri konusunda yaşanılan problemlere çözüm önerileri 

getirilmesi ile araştırmanın uygulayıcılara ve akademisyenlere katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

Ayrıca restoran işletme yönetici ve şeflerinin hastalık konusundaki bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi ve bu konuda bilgi aktarılması çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır.  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat için Mersin 

Marina AVM’de faaliyet gösteren restoranlar tercih edilmiştir. Mülakatlar restoran işletme 

yöneticileri ve mutfak şefleri ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme için yarı yapılandırılmış görüşme 

formu hazırlanmıştır. 10-20 Eylül 2018 arasında yapılan mülakatlarda mülakat süresi 3-5 

dakika arasında değişiklik göstermiştir.   

4.Bulgular 

Araştırma kapsamında 7’si mutfak şefi 1’i ise işletme müdürü olmak üzere 8 kişi ile mülakat 

gerçekleştirilmiştir. Bu kişilerin demografik özelliklere Tablo 3’de sunulmuştur. Tablo 3’e göre 

katılımcıların tamamı erkektir ve şeflerin meslek deneyimleri 16 - 30 yıl arasında 

değişmektedir.  Ayrıca mülakat yapılan kişilerin çalıştıkları restoranların hizmet süreleri 1 ile 

7 yıl arasında farklılık göstermektedir.  

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Görüşmeci 
 

Cinsiyet Meslek Deneyim Süresi İşletmenin faaliyet süresi 

G-1 Erkek Şef 19 2 

G-2 Erkek Şef 30 7 

G-3 Erkek Şef 16 2 

G-4 Erkek Yönetici 17 1 

G-5 Erkek Şef 22 6 

G-6 Erkek Şef 24 2 

G-7 Erkek Şef 16 2 

G-8 Erkek Şef 18 5 

 

Araştırmanın yürütüldüğü 8 işletmenin 6’sında çölyak hastalıklarına yönelik yemekler 

üretildiği tespit edilmiştir.  Araştırma kapsamındaki restoranlarda çölyak hastalarına yönelik 
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olarak; glütensiz makarna, tandır eti, somon, levrek, kinoa salatası, siyes buğdaylı salata, kinoa 

köftesi üretilmektedir. Görüşmecilerden G-1 menülerine çölyak hastalarına yönelik olarak 

glutensiz noodle, G-7 Kinoa köfte eklemek istediklerini ifade etmiştir. G-2, G-3, G-5, G-6 ise 

işletmelerinde kendilerinin direk menüye yemek ekleyip çıkartma yetkisine sahip olmadıklarını 

ifade etmişlerdir.  

Ayrıca araştırma kapsamında çölyak hastalarının harcamalarının alt sınırının 25 TL, üst 

sınırının ise 40TL olduğu tespit edilmiştir. Mülakat gerçekleştirilen restoranlardan 4’ünün 

çölyak hastalarına yönelik hazırlık yapmadığı tespit edilmiştir. G-6 15 kişilik ve G-7 ise 5 

kişilik hazırlık yaptıklarını ifade etmiştir. Toplamda ise çölyak hastalarına yönelik Marinada 

AVM’de günlük ortalama 21-23 kişiye hizmet verildiği belirlenmiştir. 

Tablo 4. Yemeklere Yönelik Veriler 

Görüşmeci 
 

Çölyak 

hastalıklarına 

yönelik 

yemek 

üretilmekte 

midir? 

Menüde 

sunulan 

yemekler 

Menünüze 

hangi yemekleri 

eklemeyi 

planlıyorsunuz? 

Yemeklerin 

Ortalama 

Fiyatları 

Günlük 

Hazırlık 

sayısı / 

Satış 

sayısı 

G-1 Evet Glutensiz 

makarna, 

Tandır eti, 

Somon, Levrek 

Kinoa 

Glutensiz noodle 30-40 tl Hazırlık 

yok / 0.5 

ürün 

G-2 Evet Glutensiz 

makarna, 

Kinoa salatası, 

Siyes buğdaylı 

salata 

Merkez karar 

veriyor 

30 – 40 tl Hazırlık 

yok / 

0.35 

ürün 

G-3 Evet Makarna,  

Kinoa salatası 

Merkez karar 

veriyor 

30  40 tl Hazırlık 

yok / 5 

ürün 

G-4 Hayır yok Talep yok - - 

G-5 Evet Makarna, 

Kinoa salatası 

Merkez karar 

veriyor 

25 – 30 tl Hazırlık 

yok / 2 

ürün 

G-6 Evet Glutensiz 

makarna 

Kinoa salatası 

Kinoa köftesi 

Merkez karar 

veriyor 

25-30 15 

kişilik 

hazırlık/ 

6-7 ürün 

G-7 Evet Kinoa  salatası, 

Glutensiz 

makarna 

Kinoa köfte 35-40 5 kişilik 

hazırlık / 

3-5 ürün  

G-8 Hayır  Talep yok   

 

Mutfaklarda çölyak hastalarına yönelik yemek hazırlama sürecinde üç restoranın 

uygulamalarının farklılaştığı bulgulanmıştır. G-1 mutfak personelinin elinin yemeklerle 

doğrudan temas etmediğini yemekleri fırın poşetinde pişirdiklerini ayrıca, özel tahta, bıçak ve 

tabak kullandıklarını ifade etmiştir. G-2 ve G-5 ise sadece yemek pişirme sürecinde 

kullandıkları tavaların farklı olduğunu ifade etmiştir. 
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Tablo 5. Yemeklerin Hazırlanma Sürecine Yönelik Veriler 

Görüşmeci Çölyak hastalarına hazırlanan yemeklerle diğer müşterilere hazırlanan 

yemeklerin hazırlanma sürecinde farklılıklar nelerdir? 

G1 İnsan eli değmeyen ürünler, özel tahta, özel bıçak, fırın poşeti 

G2 Tava 

G3 Yok  

G4 Üretim yok 

G5 Yok 

G6 Tava 

G7 Yok 

G8 Üretim yok  

 

5.Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma ile Mersin Marina AVM’de bulunan restoranların çölyak hastalarına yönelik 

menülerinde hangi yemekleri bulundurdukları tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen mülakatlar 

sonucunda işletmelerin menülerinde genel olarak çölyak hastalarına yönelik; glütensiz 

makarna, tandır eti, somon, levrek, kinoa salatası, siyes buğdaylı salata, kinoa köftesi üretildiği 

tespit edilmiştir. Ancak bu yiyeceklerin menülerde hastalığa yönelik olarak hazırlandığı 

belirtilmemiştir. Çölyak hastalarının glütene olan duyarlılıklarına bağlı olarak restoran 

tercihlerini yapmaları nedeniyle restoran yöneticilerine menülerinde çölyak hastalarına yönelik 

ibareler koymaları ve yemek çeşitlerini artırmaları önerilebilir. 

Yapılan araştırmada Franchising  işletme şeflerinin ve yöneticilerinin menülerinde gerekli 

görmelerine rağmen değişiklik yapamadıkları belirlenmiştir. Ancak şeflerin deneyim 

sürelerinin 16- 30 yıl arasında olması nedeniyle 2-7 yıl arası faaliyet süresi olan restoranları 

tecrübeli şeflerin olumlu etkileyecekleri düşünüldüğünde işletmelerin merkezlerinin şeflerin 

fikirlerine önem vermeleri gerektiği söylenebilir.  

Yapılan araştırmada Mersin Marinada çölyak hastalarına sunulan talebin genel anlamda belirsiz 

olduğunu günlük ortalama 21-23 kişilik talebe cevap verdikleri tespit edilmiştir. Bu talebin 

artmasında menülerde ve işletmelerde çölyak hastalarına yönelik özel ürünlerin bulunduğunu 

gösterir ibarelerin yer almasının yararlı olacaktır. Fiyatların ise 25 ile 40 tl arasında değişmesi 

sebebiyle minimum hizmet fiyatının işletmeden işletmeye farklılık gösterdiğini söylemek 

mümkündür. Bu farklılık farklı satın alma gücüne sahip çölyak hastaları için bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir. 

Mutfaklarda şeflerin çölyak hastaları için ayrı tava, bıçak, tahta kullandıkları ifade etmişlerdir. 

Üç işletmenin ise standart uygulaması dışında bir uygulamasının olmadığı şefler tarafından 

ifade edilmiştir. Bu konuda, çölyak hastalarının hassasiyetine bağlı olarak, şeflerin bilgilerini 

birbiriyle paylaşması ve mutfaklarında çölyak hastaları için bir bölüm ayırmaları restoranların 

hizmet başarılarının ve müşteri tatminlerinin artırmalarında yararlı olacağı söylenebilir. 

Bu araştırma Mersin Marina AVM’de bulunan 8 restoranda görev yapan mutfak personelinin 

ifadeleri ile sınırlıdır. Bu nedenle bulgular Mersin’de bulunan restoranların tamamına 

genellenememiştir. Yapılan bu araştırma sadece restoran çalışanlarının görüşlerini 

kapsamaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu restoranlardan hizmet alan çölyak 

hastalarının görüşlerine de yer verilmesi ürün tercihi ve fiyat algısı gibi konularda tüketici 

tercihlerinin belirlenmesini sağlayabilir. 
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On a Solution of One Dimensional Heat Equation 
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Khanlar R. MAMEDOV2 

 

Abstract 

In this study, we consider a physical problem and applying the separation of variables 

method, we get a second order differential equation with spectral parameter dependent 

boundary condition. For this spectral problem, with the help of expansion formula we express 

the solution of boundary value problem for one dimensional heat equation.                                                         

 

Key Words: 

Heat Transmission, Expansion Formula, Resolvent Operator 

 

INTRODUCTION 

In this study, we consider the following heat transmission problem: 
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   In keeping with the physics of the problem, we  assume that the boundary condition at  

,x    the solution  ( , )v x t   remains bounded: 
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( )q x is a real-valued function integrable on  0,  satisfying the following condition:                           
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0 1, 0    are real numbers, ( )x  is the following piecewise-constant function which has 

discontinuity at point  0, .a      

2 , 0 ,
( )

1 , ,

x a
x

x a




  
 



 

with  0 1.    

       We assume that 0 ( )x is sufficiently smooth continuous function which has first and 

second continuous derivatives for 0.x   Suppose that, 
2

0 ( ) ( )x O x   as ,x  0.x    

1

0 ( ) ( )x O x  as .x (1) (4) problem was researched for the case of ( ) 1x  , ( ) 0,q x   

a 0 0  and 1 1  by Cohen [1].  

      A semi-infinite right cylindrical solid with cross section of arbitrary shape and size and with 

plane terminal face at 0x   has its lateral surface insulated against the heat conduction and has 

an initial temperature distribution depending on only the longitudinal coordinate .x  

      A liquid of arbitrary initial temperature is kept well stirred to insure at each instant a uniform 

temperature throughout it, at time 0t   the plane terminal face of the solid is placed in contact 

with the liquid. For simplicity it is assumed that the liquid is not accessible to a transfer of heat 

from its surrounding medium.The problem is to determine the temperature of the liquid and the 

distribution of temperature in the solid at any time 0.t   

      When the seperation of variables method is used for  problem (1)-(2) a spectral problem is 

obtained which involves eigenvalue in boundary condition. Generally, with these type of 

boundary conditions are encountered when the boundary conditions of the main problem 

contain partial derivative with respect to the time. 

    Applying the method of seperation of variables to problem (1)-(2) we get the spectral 

problem: 

 

 
2( ) ( ) ,y q x y x y                             (5) 

 

    2

0 1(0) (0) 0,y y                          (6) 

where 

                                                        lim ( ) .
x

y x


   

   The spectral analysis of (5) was investigated for finite interval in [2] and for infinite interval 

in [3]. Expansion formula for Sturm-Liouville problem is given in [4-9] and etc. Direct 

scattering problem of (5)-(6) for the case 0 0  and 1 1  was examined in [10]. 

The inverse problem of scattering theory with discontinuous coefficient for (5) was studied in 

 [12-14]. 

   In this work, we give formula for the solution of the heat transmission problem (1)-(4) using 

the expansion formula with respect to the eigenfunctions. 

     It is known from [14] that for all from the closed upper half-plane, (5) has a unique Jost 

solution ( , )f x   which can be represented in the form below:  

     
0

( )

( , ) ( , ) ( , ) ,i t

x

f x f x K x t e dt



 




                (7) 

where  ( ) ( ) 1 ( )x x x a x      and the kernel  ( , )K x t  satisfies the inequality,  
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( )

( , ) ( ) ,      0 .
xx

K x t dt c t q t dt c const



 

         (8) 

     For real 0,   the functions ( , )f x   and ( , )f x   form the fundamental system of solutions 

of equation (5)  and  the Wronskian of this system is equal to 2i  

                                  ( , ), ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 2 .W f x f x f x f x f x f x i                 

      Let be ( , )x   the solution of (5) satisfying the initial data 

                                                             2

0 1(0, ) 1,  (0, ) .          

      We define 

                 2

0 1( ) : (0, ) (0, ).f f          

    Using the form (7) for the solution of (5)-(6) it can be proved that ( )   may have only a 

finite number of zeros in the half plane Im 0.   Moreover, all these zeros are simple and lie 

on the imaginary axis. These propositions are proved by the same method that was used in [7] 

(Lemma 3.1.6).(Also see [11] , Lemma 3 and [13], Lemma 2.) 

    Let us denote differentiation with respect to  with a dot and let 
ji   0j  be the zeros 

of ( )   in the half plane Im 0.   For 1, 2,..., ,j n  we get 

2 2
2

1

0

( ) ( , ) (0, )

1
( ) (0, ).

2

j j j

j j

j

m x f x i dx f i

i f i
i

   

  




  

 


         (9) 

The numbers 2

jm  are called the normalizing numbers of problem (5)-(6).(see [13], formula 

(1.14)) 
 
 

 
 
 SOLUTION OF THE PROBLEM (1)-(4) 

 

   We obtain a formula for the solution of the heat transmission problem using the expansion 

formula with respect to the eigenfunctions. Making use of expansion formulas and find the 

solution of (1) (2) boundary value problem as the following:  

21

2

( )( , )

(0, )

t
F xv x t

e
Fv t

  
   

   
 

2

2

2

1

2 2

2
12 2

0 0 0

( , ) ( , ( )) ( , )

22 ( , )
( , ) ( , ) ( ) ( ) . (10)

( ) ( )

n
t

j j j

j

t
t

v x t m e F U x f x i

e Fd x
e x F d d d








    
          

    





  


 

 



  

 

      

 

 Applying the boundary condition (3) to (10) we obtain 
2 2

2

0 12 2
1 0 0 0

22 ( , )
( ,0) ( ) ( , ( )) ( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( ) .

( ) ( )

n

j j j

j

Fd x
v x x m F U x f x i x F d d d

    
           

    

  



           

where 

,ji 
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2 2

1 1 2

0 12 2
1 0 0 0

2 2
(0,0) ( , (0)) (0, ) ( , ) ( ) ( ) .

( ) ( )

n

j j j

j

Fd
v m F U f i F d d d

   
          

    

  



        

 

It can be shown that the right side of (10) is absolutely and uniformly convergent on every 

compact interval    0, 0, .b   . 
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İnsani İlişkileri Temelinde Mersin’de Yaşam Kalitesi 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN3 

Ceylan Özbay4 

Özet5 

Yaşam kalitesi olgusu son yıllarda hem günlük hayatta hem de sosyal bilimler alanında sıkça 

söz edilen konulardan biri haline gelmiştir. Yaşam kalitesi kavramı yaşam standardı, mutluluk, 

yaşam doyumu, refah, hayat memnuniyeti gibi olgularla yakından ilişkilidir. Yaşam kalitesi 

konusu çok boyutlu bir konudur. Bu bağlamda, nesnel göstergelerin yanı sıra, sosyal psikolojik 

ve öznel değerlendirmeleri de kapsar.  

Yaşam kalitesine dair araştırmalarda biri birinden farklı türden ölçme teknikleri kullanılır. Bu 

teknikler kullanılarak bireylerin ve toplumların yaşam kalitesi ile bireylerin hayattan 

memnuniyet durumlarının ortaya konması hedeflenir. Bu bulgular, hem kamu için ve hem de 

özel sektör açısından büyük önem arz eder. Yaşam kalitesi olgusu, refah toplumunun temel 

göstergelerinden biri olup, insanların içinde bulundukları çevrenin iyileştirilmesi ile yaşadıkları 

hayattan memnuniyet duymalarını amaçlamaktadır. 

Çalışmada, Mersin ilinde yaşam kalitesi olgusu, sosyolojik açıdan analiz edildi. Tasviri türden 

bir sosyolojik araştırma şeklinde gerçekleştirilen çalışmada, ağırlıklı olarak Türkiye İstatistik 

Kurumu verileri ve veri setlerinden faydalanıldı. Bunlara ilaveten, öteki kurum ve kuruluşlar 

ile diğer araştırmacıların ortaya koyduğu verilerden de faydalanıldı.  

Anahtar Sözcükler: 

Yaşam Kalitesi, Akdeniz Bölgesi, Mersin, İş Yeri İlişkileri, Aile İlişkileri, Akraba İlişkileri, 
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Sociological Analysis Of The Life Quality In Mersin At The Bases Of Human Relations 

Abstract 

The concept of quality of life has started to be used frequently in daily life and in the field of 

social sciences in recent years. The quality of life concept is closely related to life standard, 

happiness, life satisfaction, prosperity, life satisfaction. The concept of quality of life is a very 

broad phenomenon and includes subjective evaluations as well as social psychological feelings. 

Different types of surveying techniques are used for quality of life research. By using these 

techniques, it is tried to determine the life quality of individuals and societies and the level of 

happiness of individuals. The findings are of great importance both for the public and for the 

private sector. The quality of life phenomenon is one of the main indicators of the welfare 

society and aims to make the people happy with the life they are experiencing by improving the 

environment they are in. 

In the study, the quality of life in Mersin province was analysed from sociological point of 

view. In the study carried out in the form of a sociological survey, the data and data sets of the 

Turkish Statistical Institute were used predominantly. In addition to this, other institutions and 

organizations and other researchers have used the data revealed. 

Key Words: 

Life Quality, Mediterranean Region, Mersin, Workplace Relations, Family Relations, Relative 

Relations, Satisfaction. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

321 kilometrelik sahil şeridi ve 608 kilometrelik kara sınırına sahip olan Mersin ili, bünyesinde 

barındırdığı tarihi, doğal ve kültürel özellikleri ile yalnızca ülkemizin ve Akdeniz Havza’sının 

değil, dünyanın en nadide coğrafyalarından birini teşkil eder.Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 

yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2017 yılı itibariyle ilin nüfusu 1.793.931 

kişidir. Bu nüfusun 898.557’si kadın ve 895.374’de erkeklerden müteşekkildir (TÜİK, 2018). 

Mersin ili Akdeniz Bölgesinin Çukurova bölümünün batısında bulunmaktadır. İl doğuda 

Adana'nın Karataş, Merkez, Karaisalı ve Pozantı; kuzeydoğuda Niğde'nin Ulukışla; 

kuzeybatıda Karaman Merkez, Ermenek; kuzeyde Konya'nın Ereğli ve doğuda Antalya'nın 

Gazipaşa ilçeleriyle çevrilmiştir. Güneyi Akdeniz ile kuşatılmış olan Mersin ili; kuzeyden Batı 
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ve Orta Toros Dağlarının yüksek plato ve zirveleriyle Anadolu'nun iç kesimlerinden 

ayrılmaktadır. 

 

Kaynak: https://www.lafsozluk.com/2012/01/mersin-ilinin-turkiye-haritasindaki-yeri.html 

Kaynak: Türkiye Rehberi (2018). http://www.turkiye-rehberi.net/mersin-haritasi.asp 

 

Mersin’de de göçten kaynaklanan sorunların etkili olduğu söylenebilir. İlin yüzde 14,1’lik 

işsizlik oranı, ülke ortalamasının üzerindedir. Mersin’in sağlık altyapısı ülke ortalamasının 

altındadır. 2010 yılı verilerine göre, yüz bin kişi başına düşen hastane yatak sayısında ülke 

https://www.lafsozluk.com/2012/01/mersin-ilinin-turkiye-haritasindaki-yeri.html
http://www.turkiye-rehberi.net/mersin-haritasi.asp
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ortalaması 250 iken Mersin’de 194’tür. On bin kişiye düşen hekim ve diş hekimi sayıları da 

ülke ortalamasından düşüktür (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 60). 

Bununla birlikte yaşam kalitesi çok boyutlu bir kavramdır ve çok çeşitli disiplinler tarafından 

araştırılmaktadır. Her bilim dalında yaşam kalitesi kavramı için farklı tanımlar yapılmaktadır. 

Hatta yaşam kalitesi refah, memnuniyet mutluluk kavramları yerine bile kullanılabilmektedir. 

Yaşam kalitesi konusu araştırılırken birbirinden farklı parametreler temele alınarak birbirinden 

farklı ölçme teknikleri kullanılır.  “Bu teknikler de ortak amaç, araştırma kapsamına dâhil edilen 

bireylerin ya da topyekûn toplumun yaşam kalitesi ile bireylerin hayattan memnuniyet 

seviyelerini ölçmektir. Böylesi araştırmalarda ortaya konan bulgular, kamu sektörü açısından 

olduğu kadar ve özel sektör açısından da oldukça büyük öneme sahiptir. Daha net bir ifadeyle 

yaşam kalitesi olgusu, refah toplumunun temel göstergelerinden biri olup, hedeflenen, 

insanların içinde bulundukları çevrenin iyileştirilmesi ve yaşadıkları hayattan duydukları 

memnuniyet seviyesini arttırmaktır” (Arslan ve Arslan, 2018: 5). 

Bu tespitlerden yola çalışmada, Mersin ilinde yaşam kalitesi olgusu, sosyolojik açıdan analiz 

edildi. Bir başka ifadeyle, insani ilişkiler temeline Mersin ilinde yaşam kalitesi araştırıldı. 

Betimleyici-tasviri sosyolojik araştırma şeklinde gerçekleştirilen çalışmada, ağırlıklı olarak 

Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve veri setlerinden istifade edildi. Bunlara ilaveten, öteki 

kurum ve kuruluşlar ile diğer araştırmacıların ortaya koyduğu bulgulardan da faydalanıldı. 

 

YAŞAM KALİTESİ 

Bakıldığında felsefenin en eski ve önemli konularından biri yaşam üstüne düşünek olmuştur.  

“Geçmişte mutlu, örnek, kaliteli yaşamanın koşullarını irdelemiş olan pek çok düşünür vardır. 

Bunlar arasında "Sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez" diyen Sokrates başta olmak üzere 

Konfüçyüs, Buda, Aristoteles, Epikuros, Seneka, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, 

Fuzuli, Montaigne, Kant, Goethe, Nietzsche, Hans Jonas gibi düşünürleri sayabiliriz (Bozkurt, 

2003: 16). Yaşam kalitesi, insan hakları konusunda yaşanan gelişmelerle birlikte, tüm politik 

kararların alınmasında önemli bir gösterge olmuş, toplumların bir biçimde ulaşmayı amaçladığı 

evrensel bir hedef halini almıştır. 

Kökeni Antik Yunan filozoflarına kadar giden bu kavram bulunduğu çağın koşullarına ve ele 

alındığı bakış açısına göre farklı şekillerde yorumlanmıştır. Yaşam kalitesi çok boyutlu bir 

kavramdır ve çok çeşitli bilim dallarınca araştırılmaktadır. Her bilim dalında yaşam kalitesi 

kavramı için farklı tanımlar yapılmaktadır. Hatta yaşam kalitesi refah, mutluluk ve memnuniyet 
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kavramları yerine bile kullanılabilmektedir.  “Ortak bir tanımı olmamasına rağmen, kısaca 

kavram; temel ihtiyaçların karşılanması ve değerlerin gerçekleştirilmesi şeklinde açıklanabilir’’ 

(Torlak ve Yavuzçehre, 2008: 26).  

Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini “kişinin kendi amaçlarına, beklentilerine, standartlarına 

ve çıkarlarına göre bir kültür ve değer sisteminde kendi yaşamını algılaması” olarak 

tanımlamıştır. Burada önemli olan nokta, yaşam kalitesi hedeflerine ulaşmak için temel teşkil 

eden standartların dışarıdan empoze edilmemesi, kişinin yaşamını tümüyle kendisinin 

değerlendirmesi ve bu değerlendirmenin sürdürülebilir olmasıdır (Boylu, 2016: 138). “Birey bu 

algılamaya bağlı olarak yaşamından memnun veya memnuniyetsiz oluyor’’ (Arslan, 

Çağlayandereli& Ünal, 2016). Bu bağlamda yaşam kalitesi olgusunun bireylerin, öteki bireyler 

ile olan iletişim ve ilişkilerindeki memnuniyet durumu; toplumun kendisine sunduğu 

olanakların ve kamu hizmetlerinin yeterlilik düzeyi; ihtiyaç ve isteklerinin beklentilere paralel 

doğrultuda karşılanması ile yakından ilişkilidir (Arslan ve Çağlayandereli, 2016: 391).  

Yaşam kalitesi ile ilgili yapılan tanımlamalara baktığımızda genel olarak, kişinin yaşamı ile 

ilgili sübjektif algısı, etrafında döndüğünü görürüz. Yani yaşam kalitesi, objektif ve sübjektif 

olmak üzere iki açıdan incelenmektedir. Objektif göstergeler; insani ilişkiler, gelir, eğitim, 

meslek, sağlık, yaşanılan konutun durumu vb. iken; kişinin sahip olduğu bu objektif 

göstergelerden duyduğu tatmin/doyum ise yaşam kalitesinin sübjektif göstergeleridir. 

Araştırmalarda ise daha çok sübjektif göstergelerin daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Ancak ne objektif göstergeler için ne de sübjektif göstergeler için evrensel bir sistem veya 

standart yoktur  

İnsan çok yönlü bir varlık olarak.   “Toplum da,  bu çok boyutlu varlığın varlığını idame 

ettirebilme, içinde bulunduğu çetin doğal ve fiziki şartlarla baş edebilme çabalarının neticesinde 

doğmuştur’’ (Arslan, 2012). Daha net bir ifadeyle insanlar hayatta kalabilmek ve günlük 

hayatını idame ettirebilmek için öteki insanlara muhtaçtır. İnsanın hayatını mutlu ve huzurlu 

bir şekilde devam ettirebilmesi, çevresindeki diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilme 

becerisine bağlıdır. Günümüz toplumlarında, neredeyse her alanda yaşanan önemli gelişme ve 

ilerlemelere rağmen, insanın öteki insanlara olan bağımlılığı daha da hissedilir hale gelmiştir 

(Arslan, 2016). 

Bu ifadelerden hareketle çalışmada, bireylerin içinde bulunduğu toplumsal çevresiyle ilişkileri 

bağlamında Mersin ilinde mutluluk olgusu araştırıldı. Mersinde mutluluk olgusu, özellikle 

cinsiyet faktörü temelinde irdelendi. Bir başka tabirle, seçilen değişkenler temelinde, kadınların 
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ve erkeklerin içinde bulunduğu durum incelendi. Bu bağlamda, kadınların ve erkeklerin beşeri 

ilişkiler temelinde mutluluk ve hayattan memnuniyet durumlarında, cinsiyet temelli bir 

farklılaşmanın olup olmadığının da tespit edilmesi hedeflendi. 

 

MERSİNİLİNDE GENEL MUTLULUK DURUMU 

Mutluluk kavramı ile ilgili literatürde birçok tanım mevcuttur. Literatürdeki mutluluk tanımlara 

bakıldığında;  “İnsanın beklediği veya beklemediği iyi bir şeyin olması, sıkıntılı bir durumdan 

kurtulma, birçok olayın lehinde gerçekleşmesi, isteklerinin karşılık bulması, çevresinde iyi ve 

üstün bir duruma gelme gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan olumlu duygu 

mutluluktur’’(Çetinkaya, 2006: 40).  “Arapçada saadet olarak tanımlanan kelimenin İngilizce 

karşılığı olarak "Happiness" kavramı kullanılır. "Happiness" zengin olma talihi anlamına gelir. 

Türkçede ise mutluluk sözcüğü bütün isteklerin yerine getirilmesi anlamında kullanılır (Gülcan 

ve Bal, 2014). İyi, sevinçli ve halinden memnun olma durumu olarak da belirtilmektedir.  

“Mutluluk, kişinin hissettiği olumlu duyguların olumsuz duygulardan çok olması ve genel 

olarak yaşamdan alınan doyum olarak tanımlanmaktadır’’ (Özdemir ve Koruklu, 2011: 192). 

 
Başta da vurgulandığı gibi, toplumdaki fertlerin mutluluk durumu ile yaşam kalitesi yakından 

ilişkili konulardır. Bir başka anlatımla, bireysel “mutluluk” anlamına gelen yaşam doyumu 

sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kültürel boyutu olan çok kapsamlı bir konudur. Daha net 

bir ifadeyle, yaşam kalitesi olgusu ile bireylerin mutluluk durumları arasında yakın bir 

nedensellik ilişkisi vardır. Daha net bir anlatımla, bireylerin mutluluk seviyesi arttıkça yaşam 

kalitesi de artmaktadır (Arslan ve Arslan, 2018: 6). 

Tablo 1: Mersin’de genel mutluluk durumu (2013)  

 Mersin-33 

Genel Mutluluk Düzeyi (%) 

 

1. (Çok Mutlu) 2013 6,38 

2. (Mutlu) 2013 46,46 

3. (Orta) 2013 33,68 

4. (Mutsuz) 2013 10,61 

5. (Çok Mutsuz) 2013 2,86 
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Bu saptamalardan yola çıkarak çalışmada öncelikle Mersin ilinde yaşayan bireylerin genel 

mutluluk durumları incelendi. Daha sonra ise mutluluk durumu ile cinsiyet olgusu arasında bir 

ilişkinin olup olmadığı irdelendi. Bu bağlamda Mersin ilinde yaşayan bireylerin genel mutluluk 

seviyesi cinsiyet değişkeni bağlamında tahlil edildi.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun en güncel verileri incelendiğinde ortaya çıkan bulgular, Mersin 

ilinde yaşayanların bir ölçüde de olsa mutlu olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bulgular, ilde 

yaşayan bireylerin mutluluk seviyesinin çok da yüksek olmadığını göstermektedir. Tablo 1 ve 

Grafik 1’de de görüldüğü gibi, Mersin ili sınırları içerisinde yaşayan çok mutlu bireylerin oranı 

yüzde 7’yi bile bulmaz. Buna karşın çok mutsuz bireylerin ortalama oranı da yüzde 3’ün altında 

kalır.  

Tablo 2:Mersin’de, cinsiyete göre mutluluk durumu (2013) 

 Erkek Kadın 

Genel Mutluluk Düzeyi (%) 

 

 

1. (Çok Mutlu) 5,72 7,02 

2. (Mutlu) 44,39 48,44 

3. (Orta) 34,68 32,73 

4. (Mutsuz) 12,08 9,2 

5. (Çok Mutsuz) 3,12 2,61 
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Mersin’de yaşayan bireylerin mutluluk durumu cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde, 

ortaya çıkan bulgulara göre, il dâhilinde yaşayan kadınların mutluluk seviyesi erkeklere nazaran 

yüksektir. Kadınlar yüzde 48,44 oranında mutlu iken erkekler yüzde 44,39 oranında mutlu 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ildeki mutsuz erkeklerin oranı da kadınlardan fazladır 

(Tablo 2 ve Grafik 2). 

 

MERSİN İLİNDE MUTLULUK KAYNAĞI OLAN DEĞERLER 

Sosyal bilimler literatüründe değerlerin farklı yönlerini ön plana çıkaran çeşitli açıklamalar var. 

Sosyologlar arasında belki de en fazla tartışma konusu olan konulardan biridir değerler. 

“Sosyologlara göre değer, belli bir kişinin veya grubun, bilinen belli eylem ve davranış 

seçenekleri arasından açıkça veya kapalı biçimde tercih edileni ifade eden bir kavramdır. Diğer 

bir tanımda ise değerler, bir kişinin veya sosyal grubun kabul ettiği standartlar, inançlar ya da 

moral ilkeler olarak ifade edilmektedir. Sosyal değerler, neyin doğru, neyin yanlış neyin iyi, 

neyin kötü, neyin güzel, neyin çirkin, neyin adil olduğu konusunda genel yargılara varma 

olanağı tanırlar. Toplum yaşamında hemen her şey, bu değerlere göre algılanır. Böylelikle 

bireyler yaşamın anlamını öğrenirler. Değerler bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarında bir 

ölçüt olarak ortaya çıkar” (Yazıcı, 2014: 221). 

  

Mutluluk, bireyin bir bütün olarak kendi yaşam kalitesini değerlendirme derecesidir. İnsanı 

mutlu eden yani mutluluk kaynağı olan pek çok değer vardır. Ancak Türkiye İstatistik 
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Kurumu’nun Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında mutluluk kaynağı değerler güç, başarı, iş, 

sağlık, sevgi ve para vd olarak açıklanmıştır. Her insan için bu değerlerin ölçüsü de farklılık 

göstermektedir. 

 

Tablo 3: Mersin’de mutluluk kaynağı olan değerler 

Satırlar Mersin-33 

Mutluluk Kaynağı Olan Değerler (%) 

 

 

2. (Başarı) 2013 9,35 

3. (İş) 2013 2,79 

4. (Sağlık) 2013 68,1 

5. (Sevgi) 2013 15,26 

6. (Para) 2013 3,49 

98. (Diğer) 2013 1,01 

 

 

 

Çalışmanın bu bölümünde, Mersin ilinde yaşayan bireylerin öncelikli değer atfettikleri olgular 

da incelendi. Tablo 3 ve Grafik 3’te de görüldüğü gibi, Mersin’de yaşayanların en büyük kıymet 

atfettikleri olgu sağlıktır ve bu oran yüzde 68,1’dir. Mutluluk kaynağı olarak sevgi ise yüzde 

15,26 oranıyla ikinci sırada yer alır. Sevgiyi başarı ve para izler. 

Tablo 4:Mersin’de, cinsiyete göre mutluluk kaynağı olan değerler (2013) 

 

Cinsiyet 

Erkek Kadın 

Mutluluk Kaynağı Olan Değerler (%) 

 

 

2. (Başarı) 11,38 6,95 

3. (İş) 4,18 1,46 

4. (Sağlık) 63,14 72,87 

5. (Sevgi) 15,18 15,34 

6. (Para) 4,54 2,48 
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98. (Diğer) 1,12 0,89 

 

 

 

Mersin’de yaşayan bireylerin önem atfettiği değerler, ya da bir başka tabirle mutluluk kaynağı 

olarak gördükleri unsurlar, cinsiyet temelinden nasıl bir farklılık sergilediği araştırıldığında da 

önemli sonuçlarla karşılaşılır. Tablo 4 ve Grafik 4’te de görüldüğü gibi, bireyler açısından 

mutluluk kaynağı olan değerler, cinsiyet temelinde önemli ölçüde farklılık göstermektedir. 

Daha net bir ifadeyle, Mersin’de yaşayan kadınlar sağlığa, erkeklerden çok daha fazla değer 

atfederler. Erkekler ise başarı, para ve iş konusuna kadınlardan daha fazla önem verirler. 

Kadınların değerler hiyerarşisinde ilk 3 sırayı sağlık, sevgi ve başarı alırken; erkekler açısından 

ilk 3 sırayı sağlık, başarı ve sevgi alır. 

 

MERSİN İLİNDE MUTLULUK KAYNAĞI OLAN KİŞİLER 

Başta da vurgulandığı gibi insan sosyal bir varlıktır. Yalnızca hayatını idame ettirebilmek için 

değil, mutlu olabilmek için de öteki insanlarla bir arada yaşamaya ve onlarla karşılıklı 

etkileşimde bulunmaya mecburdur. Ne var ki, değeler hiyerarşisinde olduğu gibi, insanlar için 

mutluluk kaynağı olan bireyler hiyerarşisi de kişiden kişiye farklılık gösterebilir.  

Tablo 5:Mersin’de mutluluk kaynağı olan kişiler (2013) 

 Mersin-33 

Mutluluk Kaynağı Olan Kişiler (%) 

 

 

1. (Kendi) 2013 3,16 

2. (Çocuklar) 2013 10,64 

3. (Anne / Baba) 2013 2,62 
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4,18

63,14

15,18
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4. (Arkadaşlar) 2013 0,63 

5. (Yeğen / Ler) 2013 0,14 

6. (Torun / Lar) 2013 1,16 

7. (Eş) 2013 4,41 

8. (Tüm Aile) 2013 76,51 

98. (Diğer) 2013 0,73 

 

 

Bu tespitlerin ışığında Mersin ili sınırları içinde yaşayan bireylerin, mutlu olabilmek için önem 

atfettikleri bireyler de araştırıldı. Bu husustaki bulguların detayları Tablo 5 ve Grafik 5’te 

görülebilir. Daha net bir ifadeyle, Mersin’de yaşayanlar açısından en büyük mutluluk kaynağı, 

bir bütün olarak ailedir. Bir bütün olarak aile diyenler, yüzde 76,51 oranı ile azımsanmayacak 

kadar yüksektir. Aileyi ise çocuklar ve eş takip eder. 

Tablo 6:Mersin’de, cinsiyete göre mutluluk kaynağı olan kişiler (2013) 

 

Cinsiyet 

Erkek Kadın 

Mutluluk Kaynağı Olan Kişiler (%) 

 

 

 

 

1. (Kendi) 3,76 2,59 

2. (Çocuklar) 5,15 15,93 

3. (Anne / Baba) 3,22 2,04 

4. (Arkadaşlar) 1,11 0,16 

5. (Yeğen / Ler) 0,13 0,15 

6. (Torun / Lar) 1,01 1,31 

7. (Eş) 3,6 5,19 

8. (Tüm Aile) 81,02 72,16 

98. (Diğer) 1,01 0,46 
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Mersin’de mutluluk kaynağı olarak kabul edilen bireylerin, cinsiyet değişkeni temelinde 

gösterdiği farklılaşma incelendiğinde de son derece önemli sonuçlara ulaşılır. Tablo 6 ve Grafik 

6’da da görüldüğü gibi, Mersin’de yaşayan erkekler aileye, kadınlardan daha fazla önem 

atfetmektedirler. Ancak aileye önem veren kadınların oranı da yüzde 72,16 ile azımsanmayacak 

kadar yüksektir. Buna karşın kadınlar çocuklara erkeklerden daha fazla önem vermektedirler.  

 

MERSİN İLİNDE EVLİLİKTEN DUYULAN MEMNUNİYET 

Evlilik, aile ilişkilerinin ve yeni kuşakların yetişmesinin birincil temelini oluşturduğu için, insan 

ilişkilerinin en önemlisidir. İyi bir evlilik, kişiye kimlik ve anlam duygusu kazandırır ve 

yaşamdan alınan doyumu artırır. Literatürde evlilik tatmini ile birlikte aile yaşam kalitesinin 

önemli bir bileşeni olarak nitelendirilen aile tatmini bireyin tüm yaşamının bir parçası 

olduğundan, yaşamdan alınan doyumu etkiler (Coşkuner, 2013: 35). Hal böyle olunca, 

bireylerin evlilikten duydukları memnuniyet durumu, bir bakıma aile sağlığının da göstergesi 

olarak kabul edilebilir.  

 

Tablo 7: Mersin’de evlilikten duyulan memnuniyet (2013) 

 Mersin-33 

Evlilikten Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 10,92 

2. (Memnun) 2013 82,06 

3. (Orta) 2013 4,74 

4. (Memnun Değil) 2013 1,79 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,49 
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Evlilik olgusundan yola çıkarak çalışmada, Mersin’de yaşayan bireylerin evlilikten duydukları 

memnuniyet seviyeleri de araştırıldı. Tablo 7 ve Grafik 7’de de görüldüğü üzere, evlilikten 

memnun olan bireylerin oranı yüzde 82,06 ile yüksek bir oran iken evlilikten hiç memnun 

olmayanların oranı ise yüzde 1’i bile bulmaz. 

                Tablo 8: Mersin’de cinsiyet temelinde evlilikten duyulan memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Evlilikten Duyulan Memnuniyet (%) 

 

1. (Çok Memnun) 10,12 11,08 

2. (Memnun) 79,74 84,59 

3. (Orta) 6,99 2,35 

4. (Memnun Değil) 2,38 1,14 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,83 0,13 
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 Mersin’de yaşayan bireylerin evlilikten memnuniyet durumu cinsiyet faktörü temelinde 

incelendiğinde oldukça çarpıcı bulgularla karşılaşılır. Tablo 8 ve Grafik 8’da da görüldüğü gibi, genel 

olarak erkekler, kadınlara kıyasla evlilikten daha fazla memnun durumdadır. Buna karşın evlilikten çok 

memnun olanların oranı kadınlar arasında biraz daha yüksek seviyelerdedir. 

 

MERSİN İLİNDE SOSYAL HAYATTAN DUYULAN MEMNUNİYET 

 Hayattan bir bütün olarak duyulan memnuniyet ile mutluluk arasından yakın bir ilişki 

vardır. Hayattan duyulan memnuniyet arttıkça mutluluk ve buna bağlı olarak da yaşam kalitesi 

artmaktadır. Bu tespitlerden hareketle çalışmada, Mersin ili sınırları içerisinde yaşayan 

bireylerin, sosyal hayattan genel memnuniyet durumları da araştırıldı.  

Tablo 9: Mersin’de sosyal hayattan memnuniyet (2013) 

 Mersin-33 

Sosyal Hayattan Memnuniyet (%) 

 

1. (Çok Memnun) 2013 0,99 

2. (Memnun) 2013 49,63 

3. (Orta) 2013 14,94 

4. (Memnun Değil) 2013 32,46 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 1,98 

 

 

Tablo 9 ve Grafik 9’da da görüldüğü gibi, Mersin’de yaşayan bireylerin sosyal hayattan 

memnuniyet durumları incelendiğinde, sosyal hayattan bir ölçüde de olsa memnun olan 
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bireylerin oranı yüzde 49,63’tür. Sosyal hayattan çok memnun olanların oranı yüzde 0,99 iken 

hiç memnun olmayanların oranı ise yüzde 1,98’dir. 

Tablo 10: Mersin’de, cinsiyet temelinde sosyal hayattan memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Sosyal Hayattan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 0,7 1,3 

2. (Memnun) 50,88 48,33 

3. (Orta) 13,66 16,26 

4. (Memnun Değil) 33,35 31,53 

5. (Hiç Memnun Değil) 1,41 2,58 

 

 

 

 Mersin’de yaşayan bireylerin sosyal hayattan memnuniyet durumu, cinsiyet değişkeni 

temelinde incelendiğinde ise Tablo 10 ve Grafik 10’da açıkça görüldüğü gibi, Mersin’de 

yaşayan bireyler arasında, sosyal hayattan memnuniyet durumu, kadınlar arasında, erkeklere 

kıyasla daha yüksektir.  

 

MERSİN İLİNDE AKRABA İLİŞKİLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET 

Daha önce de ifade edildiği gibi, yaşam kalitesi konusu çok boyutlu bir olgudur. Bu sebeple bu 

konuda araştırma yapılırken, sosyolojik ve sosyal psikolojik etkenlerin bir arada incelenmesi 

elzemdir. Bireylerin içinde ait olduğu toplumsal çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme yeteneği 

ile yaşam kalitesi arasında son derece yakın bir ilişki vardır. Bir başka anlatımla bireylerin 

sosyal çevresi ile başarılı iletişim ve sağlıklı ilişkiler kurabilme becerisi yükseldikçe, bu hususla 

yakından bağlantılı bir şekilde yaşam kalitesi de artmaktadır. Bu realiteden hareketle, Mersin 
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ilinde yaşam kalitesi olgusunu incelerken, bireylerin çevresindeki diğer bireylerle kurduğu 

ilişkilerinden memnuniyet durumu da araştırıldı.       

Tablo 11: Mersin’de akraba ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Mersin-33 

Akraba İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 3,32 

2. (Memnun) 2013 80,74 

3. (Orta) 2013 8,14 

4. (Memnun Değil) 2013 7,23 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,57 

 

 

Bu bağlamda, Mersin’de yaşayan bireylerin, akrabaları ile olan ilişkilerinden memnuniyet 

durumu da araştırıldı. Tablo 11 ve Grafik 11’de de görüldüğü gibi bireylerin, akrabaları ile 

ilişkilerinden memnuniyet düzeyi son derece yüksek görünmektedir. Nitelik bakımında çok 

memnun olanların oranı yüzde 3,32 olsa da, genel memnuniyet durumu yüzde 80’in üzerinde 

olduğu görünmektedir. 

 

Tablo 12: Mersin’de, cinsiyete göre akraba ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Akraba İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 4,45 2,15 

2. (Memnun) 82,31 79,1 

3. (Orta) 6,75 9,58 

4. (Memnun Değil) 6,18 8,33 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,31 0,84 
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Mersin’de, yaşayan bireylerin akraba ilişkilerinden memnuniyet durumu cinsiyet değişkeni 

esas alınarak incelendiğinde de son derece anlamlı bulgulara ulaşılır. Tablo 12 ve Grafik 12’de 

de görüldüğü gibi, kadınların akraba ilişkilerinden memnuniyet durumu erkeklerinkinden bir 

hayli yüksektir. Daha net bir ifadeyle, Mersin ili dâhilinde yaşayan kadınların akraba 

ilişkilerinden genel memnuniyet seviyesi yüzde 82,31 iken, erkeklerde bu oran yüzde 79,1 

seviyesindedir. 

 

MERSİN İLİNDE ARKADAŞ İLİŞKİLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET 

Bireyler açısından önem arz eden bir diğer toplumsal kesim de, onların arkadaş çevresidir. 

İnsanların arkadaşları ile olan ilişkilerinin niteliksel durumu da, onların yaşam kalitesi ve genel 

mutluluk seviyesi üzerinde son derece etkili olmaktadır. 

Tablo 13: Mersin’de arkadaş ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Mersin-33 

Arkadaş İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 3,74 

2. (Memnun) 2013 87,07 

3. (Orta) 2013 6,05 

4. (Memnun Değil) 2013 2,94 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,19 
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Bu sayıltıdan yola çıkılarak çalışmada Mersin ili sınırları içinde yaşayanların, arkadaşları ile 

olan ilişkilerinden duydukları memnuniyet seviyeleri araştırıldı. Tablo 13 ve Grafik 13’te bu 

hususta son derece önemli bulgular ortaya koymaktadır. Daha net bir anlatımla, Mersin’de 

yaşayan bireyler arasında, arkadaşları ile olan ilişkilerinden memnun olanları oranı yüzde 90’a 

yaklaşmaktadır. Hiç memnun olmayanların oranı ise yüzde 0,19 ile düşük bir orandır. 

 Tablo 14: Mersin’de, cinsiyete göre arkadaş ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Arkadaş İlişkilerinden Duyulan 

Memnuniyet (%) 

 

1. (Çok Memnun) 4,73 2,72 

2. (Memnun) 87,55 86,57 

3. (Orta) 4,95 7,19 

4. (Memnun Değil) 2,69 3,2 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,07 0,32 
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Mersin’de yaşayanların arkadaş ilişkilerinden memnun olma durumu, cinsiyet değişkeni 

temelinde bir farklılık arz edip etmediği hususu incelenmiştir. Tablo 14 ve Grafik 14 de 

görüldüğü gibi, arkadaş ilişkilerinden memnun olan kadınların oranı ile erkeklerin oranı 

birbirine yakındır ve bu oranlar yüzde 85’in üzerinde yüksek oranlardır. 

 

MERSİN İLİNDE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET 

Komşuluk, yaşadığımız coğrafyanın ve dolayısıyla coğrafyanın kültür hayatının ve toplum 

yapısının önemli bir unsurudur. Yakın ikametgâhlarda oturan kimselerin birbirine göre 

durumuna komşu denir. Komşuluk ise, komşu olma hali ve komşularla olan ilişkidir. 

Birbirlerini ziyaret edip ve birbirlerini şahsen veya ismen tanıyan, karşılıklı bir şekilde 

yardımlaşan, ödünç alan ve ödünç veren, birbirlerinin aletlerini ve malzemelerini kullanabilen, 

sıkı sosyal ilişkiler kurmuş olan, sayı bakımından çok fazla olmayan ailelerden kurulu küçük 

yerel yapıdır. Türk toplum yapısı özelinde komşuluğun ve ilişkilerinin manası ve canlılığı 

dildeki çeşitli özlü deyim ve atasözlerine yansımıştır. “Ev alma komşu al” sözü dilimizde en 

yaygın bilinen ve sosyo-kültürel manada pek çok şey ifade eden özlü sözlerdendir. Günümüz 

değerleri açısından evin yahut (sanayileşme sonrası aldığı isimle) konutun rahat, konforlu ve 

cazip niteliklere sahip olması vurgusunun aksine, mekân ve insan etkileşimi içinde sosyo-

kültürel, değerlerin verdiği huzuru ifade etmektedir. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” sözü 

ise, sosyolojinin insanın insana ihtiyacını ön kabulüne benzer bir anlam ifade etmektedir. 
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Dolayısıyla insan toplumsal bir varlık olarak canlı sosyal ilişkilere ihtiyaç duymakta, bu 

nedenle de en yakındaki sosyal akraba olarak komşuyla ilişkilerinin ayrı bir önemi 

vurgulanmaktadır (Yılmazöz, 2010: 73-76). 

 

Tablo 15:Mersin’de komşuluk ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

  Mersin -33 

Komşuluk İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 2,78 

2. (Memnun) 2013 82,93 

3. (Orta) 2013 8,47 

4. (Memnun Değil) 2013 5,45 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,37 

 

 

 

Bu tespitleri esas alarak araştırmanın bu bölümünde, Mersin ilinde yaşayanların komşuları ile 

ilişkileri de ele alındı. Tablo 15 ve Grafik 15 sergilenen bulgular, bu konuda son derece önemli 

sonuçlar ortaya koymaktadır. Bulgulara göre, Mersin’de yaşayanların komşuluk ilişkilerinden 

yüzde 82,93 oranında memnun olduğunu göstermektedir. Hiç memnun olmayanlar ise yüzde 

0,37 oranında düşüktür. 
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Tablo 16:Mersin’de, cinsiyete göre komşuluk ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Komşuluk İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 3,87 1,66 

2. (Memnun) 84,01 81,81 

3. (Orta) 7,24 9,75 

4. (Memnun Değil) 4,81 6,11 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,07 0,68 

 

 

Mersin’de yaşayanların komşularından memnuniyet durumu cinsiyet temelinde incelendiğinde 

de önemli sonuçlara varılır. Tablo 16 ve Grafik 16’da da görüldüğü gibi, Mersin’de yaşayan 

kadınlar, erkeklerle kıyaslandığında, komşuluk ilişkilerinden daha memnun gözükmektedir. 

Ancak her iki grupta da memnuniyet yüzde 80’in üzerinde oranlarla yüksektir. 

 

MERSİN İLİNDE İŞYERİ İLİŞKİLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET 

Bireylerin toplumsal yaşamında son derece önemli yer tutan bir diğer sosyal grup ise çalışma 

ortamı ve bireyleri iş arkadaşları ile olan ilişkileridir. İş doyumu ile genel yaşam memnuniyeti 

arasındaki ilişki uzun yıllardan beridir, farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların ilgisini çeken 

bir konudur. “İş bir kişinin yaşamının önemli bir parçası olduğundan, iş tatmini ve yaşam 

tatmini arasındaki bağlantı anlamlıdır. İş ve yaşam tatmini ilişkilidir çünkü; çalışanlar iş 
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ortamlarının dışındaki olaylar ve durumlardan etkilenirken, iş dışı olaylarla ilgili davranış ve 

duygularda iş tatmininden etkilenmektedir (Çevik ve Korkmaz, 2014: 127).   

Tablo 17: Mersin'de işyeri ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Mersin-33 

İşyeri İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 2,87 

2. (Memnun) 2013 85,75 

3. (Orta) 2013 8,17 

4. (Memnun Değil) 2013 2,92 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,29 

 

 

 

Bu tespitlerden hareketle, çalışmanın bu bölümünde, Mersin’de yaşayan bireylerin işyeri 

ilişkilerinden doyum seviyeleri incelendi. Tablo 17 ve Grafik 17’de de görüldüğü gibi, Mersin 

de yaşayan bireylerin işyeri ilişkilerinden yüksek seviyede memnun görünmektedir. Daha net 

bir anlatımla, işyeri ilişkilerinden memnun olanların oranı yüzde 85,75’tir. Memnun 

olmayanların oranı ise yüzde 3’ü bile bulmaz. 

Tablo 18: Mersin’de, cinsiyete göre işyeri ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

İşyeri İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet 

(%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 2,93 2,85 

2. (Memnun) 86,11 85,64 

3. (Orta) 7,18 8,5 

4. (Memnun Değil) 3,6 2,7 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,18 0,32 
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Mersin’deki bireylerin işyeri ilişkilerinden memnuniyet durumu, cinsiyet temelinde 

incelenmiştir. Tablo 18 ve grafik 18 de görüldüğü gibi kadınların ve erkeklerin bu husustaki 

ortalama memnuniyet seviyeleri birbirine oldukça yakın görünmektedir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Toplumsal bir varlık olan insan, yaratılışı itibariyle çok boyutlu bir varlıktır. Toplum da insanın, 

içinde yaşadığı doğal çevreyle baş edebilme çabalarının neticesinde doğmuştur. Yaşam 

mücadelesini kendi çabaları ile gerçekleştiremeyeceklerini fark eden insanlar, zorlukların 

üstesinden gelebilmek için, çevresindeki kendi türünden diğer insanlarla iş birliği yapma ve 

dayanışma içinde olmanın kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu fark etmişlerdir. Bu farkındalık 

insanlar arasında karşılıklı etkileşimi ve sosyal ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Bu karşılıklı, bilinçli 

ve amaçlı ilişkiler, sosyal ilişki şeklinde tanımlanır. Toplumsal hayat da insanlar arasında 

gerçekleşen bu sosyal ilişkilerden doğmuştur (Arslan, 2012: 14). 

Çalışmada anlatıla gelen tespitlerin ışığında, Mersin ili kapsamında, insani ilişkiler temelinde 

mutluluk olgusu ve yaşam kalitesi konusu incelendi. Yaşam kalitesi ve mutluluk olgusu 

çalışmada cinsiyet değişkeni temelinde incelendi. Bu bağlamda, Mersin’de yaşayan bireylerin, 
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insani ilişkilerinden memnuniyet durumunun, kadınlar ve erkekler arasında bir farklılık gösterip 

göstermediği hususu da araştırıldı.  

Çalışmanın bulguları şöyle bir genel değerlendirilirse, Mersin’de yaşayan bireylerin, 

yaşadıkları toplumsal çevreyle kurdukları ilişkiler temelinde, hayatlarından memnun oldukları 

gerçeği ile karşılaşılır. Araştırmanın bulguları, Mersin’de yaşayan insanların aile fertleri, 

akrabaları, komşuları ve iş arkadaşları ile son derece iyi ilişkiler kurabildiklerine işaret 

etmektedir. Bu durum ise onların hayattan duydukları haz ve mutluluk seviyesini olumlu 

etkilemektedir. Bu da onların genel yaşam kalitesine son derece olumlu katkı yapmaktadır. 

Bununla birlikte mutluluk durumunun çok da yüksek seviyelerde olduğu söylenemez. İncelenen 

bireyler arasında, çok mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 7’yi bile bulmaz. Ancak 

mutsuz bireylerin ortalama oranı da yüzde 5’i bulmaz. Bireylerin mutluluk durumları cinsiyet 

değişkeni temelinde ele alındığında, Yozgat’ta yaşayan kadınların, erkeklerden daha mutlu 

olduğu sonucuna ulaşılır.  

Bununla birlikte Mersin’de yaşayan bireyler açısından mutluluk kaynağı olarak ön plana çıkan 

değer sağlıktır. Bunu sevgi ve başarının izlediği görülür. Mersin’de yaşayan bireyler açısından 

mutluluk kaynağı olan değerler, cinsiyet değişkeni temelinde önemli bir farklılık göstermez.  

Mersin’de yaşayan bireyler için en büyük mutluluk kaynağı bir bütün olarak ailedir.  Aileyi 

çocuklar takip eder. Konu cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde de, Mersin’de yaşayan 

erkekler aileye, kadınlardan daha fazla önem atfetmektedirler. Buna karşın kadınlar çocuklara 

ve eşe erkeklerden daha fazla değer vermektedirler. 

Bu bulgularla yakından ilişkili olarak Mersin’de yaşayan bireylerin evlilikten duydukları 

memnuniyetin seviyesi incelendiğinde, evlilikten duyulan memnuniyet durumunun oldukça 

yüksek olduğu gerçeği ile karşılaşılır. Evlilikten çok memnun olan ve memnun olanların toplam 

oranı yüzde 92,98’dir. Evlilikten erkeklerin kadınlara oranla daha memnun olduğunu söylemek 

doğru olacaktır. 

Genel olarak sosyal yaşamdan duyulan memnuniyet durumu da ayrı bir önem arz eder. 

Bulgular, Mersin’de yaşayanların genel olarak sosyal hayattan memnuniyet durumlarının, 

incelenen öteki değişkenlere kıyasla bir hayli düşük olduğunu göstermektedir. Akrabalık 

ilişkilerinden duyulan memnuniyet durumu ise yüzde 80,74 oranı ile yüksektir. Erkeklerin ise 

kadınlara oranla akrabalık ilişkilerinden daha memnun olduğu göze çarpmaktadır.  
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Mersin’de komşuluk ilişkilerinden memnuniyet oranı ise bir hayli yüksektir. Cinsiyet değişkeni 

temelinde incelendiğinde kadınların erkeklere oranla komşuluk ilişkilerinde duydukları 

memnuniyet daha yüksektir. İşyeri ilişkilerinden duyulan memnuniyette bir hayli yüksektir. 

Cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde ise göze çarpan bir farklılaşmanın olmadığı 

görülür. 
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Akıl-Bilim Ve Ahlâktan Koparılan Din 

Kamil Hayati AYDIN 

Özet 

Din; huzuru, barışı, refahı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve medeniyeti dünya haya-tında inşa 

ederek mutlu bir toplum meydana getirmek amacıyla Yüce Tanrı tarafından  gönderilen ilâhî 

mesaj demektir. Bu çerçevede önceki dinler de  söz konusu olacaktır. An-cak, sunumumuzun 

omurgasını, ana temasını elbette “İslam Dini” teşkil edecektir. 

“İslam” kelimesinin kökü olan silm ve selam’dan türeyen kelimeler Kur’an-ı Kerim bünyesinde 

100’den fazla ayette geçmektedir. İslam kelimesi ise, isim ve fiil halinde 10’ dan fazla ayette 

yer alır.” 

Kur’an bünyesinde, Allah’a teslim olmak anlamında kullanılan islam’ın köklerinden biri olan 

silm; barış, güven ve huzur; selam ise; mutluluk, esenlik, güven demektir. Kur’an, vahiy 

kaynaklı dinin adını İslam koyarak Tanrısal dinin amaçladığı hedefleri ve insan haya-tına 

kazandırmak istediği değerleri göstermiştir.” (İslam ismiyle ilgili ayetler: Âli İmran, 19, 85, 

Mâide, 3) 

İslam’ın anlamı bu iken, günümüzdeki duruma baktığımızda ortaya çıkan çelişkiyi görmemek 

mümkün değildir. Zaten asıl problem de buradadır. O halde, barışı, huzuru, re-fahı ve 

mutluluğu amaçlayan bir dinden bu günkü duruma nasıl gelindi? Bu sorunun ceva-bını 

bulmadan ve gereğini yapmadan hiçbir yere varabilmemizin imkânı yoktur. Aslında hastalığı, 

bütün İslam ülkelerini saran bu virüsü tespit etmeden tedavisinin de yapılamaya-cağı açıktır. 

Dolayısıyla, teşhisi ve tedavinin nasıl yapılması gerektiğini kısıtlı bir zaman içerisinde ve özet 

olarak verebilmek imkânsız denilebilecek kadar zordur. Âcizane, özetin de özeti olarak, 

gücüm yettiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağım. 

 

AKIL-BİLİM VE AHLÂKTAN KOPARILAN DİN 

Din; huzuru, barışı, refahı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve medeniyeti dünya haya-tında inşa 

ederek mutlu bir toplum meydana getirmek amacıyla Yüce Tanrı tarafından  gönderilen ilâhî 

mesaj demektir. Bu çerçevede önceki dinler de  söz konusu olacaktır. An-cak, sunumumuzun 

omurgasını, ana temasını elbette “İslam Dini” teşkil edecektir. 
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“İslam” kelimesinin kökü olan silm ve selam’dan türeyen kelimeler Kur’an-ı Kerim 

bünyesinde 100’den fazla ayette geçmektedir. İslam kelimesi ise, isim ve fiil halinde 10’ dan 

fazla ayette yer alır.” 

Kur’an bünyesinde, Allah’a teslim olmak anlamında kullanılan islam’ın köklerinden biri olan 

silm; barış, güven ve huzur; selam ise; mutluluk, esenlik, güven demektir. Kur’an, vahiy 

kaynaklı dinin adını İslam koyarak Tanrısal dinin amaçladığı hedefleri ve insan haya-tına 

kazandırmak istediği değerleri göstermiştir.” (İslam ismiyle ilgili ayetler: Âli İmran, 19, 85, 

Mâide, 3) 

İslam’ın anlamı bu iken, günümüzdeki duruma baktığımızda ortaya çıkan çelişkiyi görmemek 

mümkün değildir. Zaten asıl problem de buradadır. O halde, barışı, huzuru, re-fahı ve mutluluğu 

amaçlayan bir dinden bu günkü duruma nasıl gelindi? Bu sorunun ceva-bını bulmadan ve 

gereğini yapmadan hiçbir yere varabilmemizin imkânı yoktur. Aslında hastalığı, bütün İslam 

ülkelerini saran bu virüsü tespit etmeden tedavisinin de yapılamaya-cağı açıktır. Dolayısıyla, 

teşhisi ve tedavinin nasıl yapılması gerektiğini kısıtlı bir zaman içerisinde ve özet olarak 

verebilmek imkânsız denilebilecek kadar zordur. Âcizane, özetin de özeti olarak, gücüm 

yettiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağım.  

Dinimizin temeli olan Kur’an-ı Kerim, bir tek harfinde bile değişiklik olmadan günü-müze 

kadar gelmiş ve kıyamete kadar da varlığını, etkisini devam ettirecektir. Evet orijinal metinde 

değişiklik yapılamamış, buna kimsenin gücü yetmemiştir ama, ayetlerin anlamları çarpıtılarak 

başka yönlere çekilmiş ve böylece fitne erbabı maalesef istediklerinin çoğunu da elde 

etmişlerdir. 

İlâhî vahyin muhatabı insan ve onun muhatap alınmasının sebebi de “akıl” dır. Ni-tekim, büluğ 

çağına gelmemiş olanların ve akıl sağlığı yerinde olmayanların sorumlulukları yoktur. “Men lâ 

akle lehû ve lâ dîne leh” (Aklı olmayanın dini ve sorumluluğu yoktur.) 

Aklın önemini daha iyi kavramamıza yardımcı olacağını düşündüğüm, fakültede ilm-i kelam 

derslerimize giren ve günümüzde İslam Âleminin en önde gelen bilginlerinden olan Prof. Dr. 

Hüseyin Atay hocamın tespitlerinden bir bölümünü dikkatlerinize sunmak is-terim: 

“Aklın müstakilen (bağımsız olarak) hüküm vermesi meselesini biraz daha açıklığa 

kavuşturmak doğru olur. Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislerin dışında kalan meselelerin hük-

münü öğrenmek için kaynak sadece akıldır. Akıl bu hususta serbest ve müstakil kalmakta-dır. 

Büyük imam ve müçtehitler aklın bu görevini ve işlevini kabul etmişlerdir. Akıl, Kur’an ve 

hadisin dışında kalan meselelerde hüküm verirken kendine göre hareket eder ve hük-münü 

verir. Bu metotlardan kıyası, istihsanı, kamu yararını (maslahat-ı amme), örf ve âde-ti 

zikredebiliriz.” 
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“Böylece takip edilmesi gereken birinci yol ve yöntem, akla gereken yer ve selahi-yetin 

((yetkinin) verilmesidir. İlm-i kelamda Kur’an-ı Kerim akla tam selâhiyet vermiştir. Putperest 

ve ehl-i kitaplılarla bütün mücadelesini aklî esaslara dayandırmıştır.”6 

Kur’an’da “akıl” isim olarak hiç geçmez. Yüze yakın ayette hep fiil olarak yer almış-tır. Bu da 

gösterir ki, akıl sahibi olmak yeterli değildir. Bizlerden  İstenilen, aklımızı her yerde, her zaman 

kullanmamız ve eylem haline getirmemizdir. Aksi halde dünyanın en kıy-metli  madenine sahip 

olsak, ama işletip çıkartmasak bir işe yarar mı? İslam medeniyeti ve gerçek İslam anlayışının 

rafa kaldırılmasında aklın dışlanması, en başta gelen sebepler-dendir.  Bunları lütfen aklınızda 

tutunuz. Şimdi bu sapmada rolü olanlara kısaca bir göz a-talım; 

 

VİRÜS BÜNYEYE NE ZAMAN VE NASIL GİRDİ? 

Üzülerek belirtmek mecburiyetindeyim ki, maalesef bu virüs İslam’ın bünyesine Hz. Osman’ın 

yönetiminde girmeye başladı. Sevgili Peygamberimize iki defa damat olmuş, ilk müslümanlar 

arasında yer almış, İslam’ın yayılmasında bedenen ve maddeten çok büyük fedakârlıkları olan 

bu saygıdeğer insana Emevî’ler, yaşlılığından ve kabilesine düşkünlü-ğünden faydalanarak çok 

yanlış işler yaptırdılar.  

Hz. Osman halife olur olmaz Hz. Peygamberimizin, uygunsuz hareketleri  fitne- fücurla 

uğraştıkları tespit edilerek Taif’e sürgün ettiği Hakem b. Ebil As, ve  süt kardeşi Ab-dullah b. 

Sa’d b. Ebi’s-Serh’i Hemen Medine’ye çağırmış  Hakem’in oğlu Mervan b.Hakem’i  devlet baş 

kâtipliğine (Halifeden sonra en yetkili adam) Abdullah’ı da Mısır valiliğine ata-mıştır. Ayrıca 

bunların hepsine de hazineden büyük miktarlarda yardım yapmıştır. Şimdi, özellikle süt kardeşi 

Abdullah’ın sürgününe sebep olan özelliklerine (!) bir bakalım. Bu lânetlik adam, Mekke 

fethedilince güya müslüman olmuş ve bir müddet vahiy kâtipliği de yapmıştı. Sonra irtidat etti 

(dinden döndü) ve “bana da vahiy geliyordu” iddiasında bulun-du. Hatta Hz. Peygamberi 

yürüyüşüne varıncaya kadar taklit ederek, aklı sıra dalga geçmek soytarılığında bile 

bulunmuştur. Rasulullah’ın irtihalinden (vefatından) sonra, halifelikleri dönemlerinde hem Hz. 

Ebû Bekir’e, hem de Hz. Ömer’e sürgün cezalarının kaldırılması için müracaat ettiler ama ikisi 

de kabul etmedi ve Rasûl’ün verdiği cezayı kaldırmadılar. 

Can düşmanlarına  bile merhamet gösteren Hz. Peygamber bu adam için “kâbe’nin örtüsüne 

bürünmüş halde bulsanız bile öldürünüz.” Emrini vermişti. Rasulullah’a (s.a.v) iki kere damat 

olduğu için “zinnureyn” iki nurlu diye anılan Hz. Osman bu icraatlarıyle Rasû-lün sürgün 

emrini haksız bulmuş ve aklı sıra düzeltmiş mi oluyor? Her zaman olduğu gibi İslam tarihçileri 

                                                 
6 . İslam’ın Şartı Beş mi? AYDIN Kâmil Hayati,S. 83, İrfan Yayınevi, İst.-2017 

    Daha geniş bilgi için, İslam Yeniden Anlama, ATAY Hüseyin, Atay Yayınları, S. 69-70 
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Hz. Osman’ı mazur gösterebilmek için, güya sağlığında Hz. Peygambere bunların affedilmeleri 

ricasında bulunmuş da, O’da affetmiş.” Yalanları uydurmuşlardır. Hz. Rasûl onları affetmiş 

olsaydı, en çok beraber olduğu Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer bundan haberdar olmazlar mıydı da 

sürgün cezasını kaldırmadılar? Düşünmek lâzım. 

Bunları da bir kenara bırakalım; “emanetleri ehline veriniz” ayetine ve iniş sebebi-ne bir 

bakalım; Mekke fethedilince Rasûlullah Kâbe’ye gelerek, binanın içinde şükür nama-zı kılmak 

istemişti. Uzun yıllardan beri kâbe hizmetlerini çok güzel de yürüten bir kabile-den olan Osman 

b. Talha anahtarı alarak kâbe’nin damına çıkmış ve, “senin hak peygam-ber olduğunu nereden 

bileceğim, dolayısıyla anahtarı vermem.” Diyordu.  Hz. Ali, dama çıkıp, biraz da zorlayarak 

anahtarı aldı ve Rasûlullah şükür namazını eda etti. Amcası Hz. Abbas da “ya Rasulallah! Artık  

kutsal beyt’in anahtarını bu müşrikten alın da bize verin.” Talebinde bulunduğu sırada Nisâ 

suresinin 58. Ayeti nazil oldu. “Allah emanetleri; görev ve sorumlulukları ehline (hak edene) 

vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletli davranmanızı emreder. Bakın 

Allah size ne güzel öğüt veriyor! Unutma-yın ki, Allah bütün konuştuklarınızı işitir, 

yaptıklarınızı görür.” 

Bunun üzerine Rasulullah, Hz. Ali’ye anahtarı geri vermesini ve adamdan özür di-lenmesini 

emretti. Dikkatinizi çekerim, anahtarı geri verdiklerinde Osman b. Talha hâlâ müşrikti. Demek 

ki, bir işin ehli kimse,  iş ona verilecek, dinine, inancına göre değil. Osman b. Talha da, 

“Mekke’yi fethetmişsiniz bütün güç, kuvvet sizde, isteseniz anahtarı da, hat-ta kellemi de 

alırdınız. Hiç birini yapmadınız. Demek ki, Muhammed (s.a.v.) gerçekten Allah elçisidir.” 

Dedi ve kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.  

Söz buraya gelmişken, İslam düşüncesinin anıt isimlerinden biri ve Hanbelî Mezhe-bi’nin 

kurucusu Ahmet b. Hanbel’in takva kavramına getirdiği muhteşem  yorumu da dik-katinize 

sunuyorum. 

İmam Ahmet b. Hanbel’e, (Ölm. 855) sordular: 

-İki adamımız var. Biri takva sahibi ama zayıf, öteki günahkâr ama güçlü. Hangisiyle gazaya 

(savaşa) çıkalım?  

 -Takvası değil, gücü fazla olanla yola çıkın! Takvası fazla olanın takvası kendisine, zayıflığı 

Müslümanlara mal olur. Gücü fazla, takvası az olanın ise günahı kendine, gücü Müslümanlara 

mal olur.”7  

Elhasılı “takvâ” sadece Allah’la kul arasında bir değerdir. Dünya işlerinde asla ölçü kabul 

edilemez. Dini, inancı ne olursa olsun, işin ehli tercih edilir. 

                                                 
7 . Allah ile Aldatmak. ÖZTÜRK Yaşar Nuri, S. 6162, Yen Boyut Yay. İst. 2008 
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Çok Kur’an okuyan ve Kur’an okurken şehit edilen Hz. Osman bu ve benzeri ayetle-ri hiç 

görmemiş veya anlamamış mı? Allah’ın âyetleri herkesi bağlıyor da Hz. Osman’ı bağlamıyor 

mu? Aklım almıyor. Bu uygulamalar, açık haksızlık ve adaletsizlikler “içtihat farkı” filan 

diyerek geçiştirilemez. Özetle; emaneti ehline vermeme, adaletten uzaklaşma ve devlet 

hazinesinden yandaşlarını zengin etme bu dönemde başlamıştı. Zaten bu temel ve evrensel 

kurallar çiğnenmeye başlandığında her türlü haksızlık ardından gelir. Bu sebep ten “İslam 

Âlemini çökerten virüs bünyemize Hz. Osman dönemin girmiştir.” Diyoruz. Üstelik böyle 

saygın bir zatın uygulamaları sonra gelenlere de örnek ve delil olur. Nitekim olmuştur da.  

Çok iyi biliyorum ki, “sen kimsin de Hz. Osman gibi, üstelik aşere-i mübeşşere’den mübarek 

bir zatın yaptıklarının haksızlık olduğunu iddia edersin? Edepsiz herif” diyenler olacak. Olsun, 

doğruları her zaman, her yerde ve her zeminde söylerim ve yazarım. “İtiraz edenler iddialarıma 

karşı, onları çürütecek delilleri varsa ortaya koysunlar. Aksi halde, mu-galata ile, hamasetle ve 

dindarlık taslamakla bir yere varılamaz. Merhum Neyzen Tevfik “Hayat üç buçukla dört 

arasındadır. Ya üç buçuk atarsın, ya dört dörtlük yaşarsın.” demiş. Âcizane ben de bunu 

prensip edinmiş, ve hayatımı buna göre düzenlemişim. Kimin ne dediği veya diyeceği 

umurumda bile değil. Haa, bir de şu “aşere-i mübeşşere” işine göz atalım: 

 Aşere-i mübeşşere güya hayatta iken cennetle müjdelenen on kişi demektir. Böyle bir şey 

öncelikle sünnetullah’a, yani Cenâb-ı Allah’ın koyduğu temel kurallara aykırıdır. Yü-ce Mevlâ, 

Kur’an-ı Kerim’inde hangi güzel işleri yapanların cennete ve   hangi kötülükleri işleyenlerin de 

cehenneme gideceklerini açıkça belirtmiştir. Şimdi konunun devamını “İs-lam’ın Şartı Beş 

mi?” kitabımdan aktarayım. 

“Çok Müslümanın bildiği gibi, asırlardır kafalara nakşedilen bir rivayete göre, Hz. Osman da 

“aşere-i mübeşşere” yani hayatlarında cennetle müjdelenen 10 kişiden biridir. Bu konu her 

zaman zihnimi bulandırmış ve bir türlü içime sinmemiştir. Hadis diye rivayet edilen bu konuya 

ait sözler gerçekten Rasûlullah’a ait olsa başım gözüm üstüne. Hâşâ Rasûle itiraz olabilir mi? 

Ancak konunun bu tarafından hiç emin değilim. Nedenini de sizin-le  paylaşayım. 

Önce şunu belirteyim ki, Cenâb-ı Allah’ın ve Rasûlünün  övgüsüne mazhar olan gruplar ve 

cemaatler var. Meselâ Bedir Ehli, yani Bedir savaşına katılanlar gibi. Ancak isim yok ve o 

övülen kişilerin de övgüyü hak ettikleri hallerini ölünceye kadar devam ettirebil-meleri şartı 

vardır. Dinimizde genel kural “beyne’l-havfi ve’r-reca” yani her zaman korku ile ümit 

arasında olmaktır. Hiç kimse “ben kesin cennetliğim” de diyemez, “cehennemli-ğim”de 

diyemez. Ayrıca; Ahkaf suresi, 9. Ayetinde; “De ki, ben rasuller içinden bir türedi değilim. 

Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahy edilenden başkasına da uymam. Ve 

ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim.” Buyruluyor. Yani Hz. Pey-gamber 
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kendisine bile ne yapılacağını, ne ile karşılaşacağını bilmiyor. Çünkü, âdetullah, sünnetullah 

böyle. Aksi halde, yani insanların hayatta iken cennetlik ve cehennemlik ol-dukları bilinseydi 

dünyanın düzeni bozulurdu. Sünnetullah’la ilgili   ayetlerden de sadece bir örnek vereyim: 

“Allah’ın  öteden beri süregelen kanunu budur. Allah’ın kanununda asla bir değişiklik 

bulamazsın.” (Fetih, 23) Hz. Peygamberden de bir örnek; Oğlu İbrahim vefat etmişti, Defin 

sırasında güneş tutuldu. Bazı kimselerin “peygamberin oğlu ölünce güneş tutuldu.” Gibi 

konuşmalarını duyunca: 

“Ey insanlar! Biliniz ki ay ve güneş Allah’ın kudretini gösteren ayetlerdendir. Ne 

Muhammed’in oğlunun ölümü, ne de birisinin doğumu için tutulmazlar. Allah’ın sünneti 

hiç değişmez.” Buyurarak onları uyarmıştır. 

Peki, Cenâb-ı Hak, ne peygamberin oğlu, ne de başka bir şey için koyduğu kuralları 

değiştirmemişken ve onların asla değişmeyeceğini buyururken bu on kişi için niye değiştir-

sinki? Üstelik bu on kişinin seçimi bile aklını kullanabilen herkesin kafasını karıştıracak ma-

hiyettedir. Sıralayayım: 

1.Bu on kişinin hepsi de erkek. İlk Müslüman Hz. Hatice, ilk şehit Hz. Sümeyye, Hz. Fâtıma, 

Hz. Âişe, elhasılı hiç kadın yok. Hâşâ Allah erkeklerin Rabbi de kadınların değil mi? Kadınları 

sevmiyor mu? 

2.Bunların hepsi muhacirlerden. Yani Mekke’lilerden. Hz. Peygambere kucak açan ve islam’ın 

kökleştiği yer olan Medine’lilerden, yani Ensar’dan niye kimse yok? 

3.Bu on kişinin hepsi de Kureyş kabilesinden. Mekke’den göç eden başka kabileler-den de bir 

Allah kulu yok.”8 

Bunlar size göre normal mi? Yüce Tanrı adâletsizlik eder mi? Etmeyeceğine iman ettiğim ve 

aklımı kullanabildiğim için bu saçmalıklara itiraz ediyorum 

 

EMEVÎ SALTANATINDAN ÖNCE İKİ ÖNEMLİ OLAY 

CEMEL Savaşı Hz. Ali ile Hz. Âişe taraftarlarının savaşı. Hz. Ali ile Muaviye taraftarla-rının 

savaşı da SIFFİN. Bunların detaylarına girmiyorum ama şu bir gerçek ki, ne kadar bilgili ve 

dindar olurlarsa olsunlar insanlar hırslarına yenik düştüklerinde sadece kendileri-ne değil bütün 

topluma zarar verirler. Allah için her iki olayda da Hz. Ali’nin savaşı önle-mek amacıyla 

elinden geleni yaptığı ama dinletemediği güvenilir kaynakların hepsinde yer alır. Şimdi bu iki 

savaşta kaybedilenlerin sayısını vereyim; Cemel savaşında 13.000 kişi. Her iki taraf da 

Müslüman ve içlerinde sahabeden de çok kişi var. Sıffin savaşında 70.000 kişi. Önce Hz. Ali 

                                                 
8 . İslam’ın Şartı Beş mi? AYDIN Kâmil Hayati, S.34-35-36 
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tarafında iken hakem olayından sonra isyan eden Hâric’iler’den de iki savaşta 4.800 kişi olmak 

üzere toplam 87.800 müslüman hayatını kaybetmiştir. Seçimle (biatla) işbaşına gelen meşru 

dört devlet başkanından üçü de katledilmiştir. Allah aşkına, hemen hemen her aileden kayıplar 

verilen bir toplumda huzur olabilir mi?9 

Muaviye halife olur olmaz Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’e hutbelerde “lânet” okutmayı baş-lattı. Bu 

nasıl bir Müslümanlıktır? Yine bana diyecekler ki, “Muaviye sahabedendir, dolayı-sıyla bir 

saygı ifadesi kullanmadan sadece ismini söylemek câiz değildir.” Yani ya Hz. Mua-viye veya 

“radıyallahu anhu” demem gerekirmiş. Acaba şu soruma cevap verebilirler mi? Madem 

sahabeden olanlar saygı ile anılırlar; Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sahabeden, 

hem de Kur’an’da övülen Ehl-i Beyt’ten değil miydiler? Onlara yıllarca hem de hutbelerde lânet 

okutturmak câiz ama benim  bu adam için saygı ifadesi kullanmamam yanlış, öyle mi? Demek 

bu zâlime bir de “radıyallahu anh” yani “Allah ondan razı olsun” diye duâ edeceğim ha.” 

Bunun izahı var mı? Aslında lânete müstehak olan ta kendisidir. Eğer benim yaptığım Ehl-i 

Beyt’e lânet ettirmekten daha büyük bir terbiyesizlikse, vallahi son nefesime kadar bu 

terbiyesizliği seve seve yapacağım. Nokta. 

Ölümünden sonra da onun tezgahıyla sarhoş oğlu Yezit, sözde halife oldu. Hem ba-basının hem 

de kendisinin zulümleri saymakla bitmez, ciltlere sığmaz.10 Kerbelâ vahşetini her müslüman 

bilir ve lânetle anar. Onun için anlatmaya gerek görmüyorum. Ama bir olay daha var ki, tahmin 

ederim büyük çoğunluğunuz hiç duymamışsınızdır. “Harre Olayı” diye bir şeyi herhangi bir 

hocadan duyanınız var mı? Anlatmazlar, anlatamazlar. Zaten çoğu kendisi de bilmez. Çünkü 

asırlardan beri “İslam Dini” diye anlatılanlar İslam değil,  Eme-vî’lerin uydurduğu 

dindir. Maalesef günümüzde de en aşağıdan, en yukarıya kadar  büyük bir çoğunluk bu 

dine mensupturlar. Şimdi kısaca “HARRE OLAYI” nı  yine “İslam’ın Şartı Beş mi? 

kitabımdan alıntılayarak anlatayım. 

“Bu Yezit oğlu Yezit’in Kâbe’yi mancınıklarla taşa tutturup yıktırması vs. çok şeref-sizlikleri 

var da onların hepsini geçelim. Kâbe kul yapısıdır, yıkılırsa yine yapılır, nitekim ya-pıldı da. 

Harre Olayı ise dünyada eşi benzeri az bulunan bir namussuzluktur. 

Hz. Hüseyin ve ailesinin hunharca şehit edilmelerinden üç yıl kadar sonra Medine halkı Yezit 

ve valilerinin zulmüne, haksızlıklarına karşı ayaklandılar. Yezit’in valisini kovup, yerine 

Abdullah b. Huzâfe’yi vali olarak seçtiler. Yezit de gaddarlığıyla ünlü Müslim b. Uk-be’yi on 

iki bin kişilik bir kuvvetle Medine’ye yolladı ve şu emri verdi; Medine’lilere üç gün süre ver. 

Eğer üç gün içinde biat etmezlerse savaş. Savaşı kazanırsan malları, canları, ırz-ları ve 

                                                 
9 . Bu olayların detaylarını öğrenmek isteyenler a.g.e.’e başvurabilirler.  
10 . a.g.e. S. 64-65 
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namusları hepsi helaldir, her şey serbesttir.” Elbette 12.000 kişilik düzenli bir ordu ile halka 

karşı verilen savaş kazanıldı ve; 

Medine üç gün yağmalandı, talan edildi. İhtiyarlar ve çocuklar, hatta Bedir Ehli’n-den olan ve 

Kur’an’da övülen sahabeler bile öldürüldü. Bu üç günde Medine-i Münevvere’ de ezan 

okunmadı ve cemaatle namaz kılınamadı. Peygamberin şehrinde , çoğu sahabele-rin kızları olan 

takriben  bin kadar kadının ırzına geçildi. Olaydan belli bir zaman sonra  900 kadar gayr-i meşru 

çocuk meydana geldiği tespit edildi.11 Onlara “Harre Çocukları” denilir. Şimdi de Yezit 

öldükten sonra halife olan oğlu Yezit b. Muaviye’nin gerçekleri hiç çekinme-den söylediklerini 

sunayım. Lütfen çok dikkatli okuyunuz: 

“Ey insanlar! Dedem Muaviye, bu işin ehli ve Peygambere yakınlığından dolayı bu işe 

kendisinden daha lâyık olan Ali b. Ebi Talib’e karşı savaştı ve bildiğiniz şeyi (biatı) size 

yükledi. Nihayet ölüm onu da buldu. Şimdi o, kabrinde günahlarının rehini ve hata-

larının esiridir. Sonra bu işi babam aldı. Halbuki o da hilafetin ehli değildi. Hevâ ve heve-

sine uydu, ihtiras onun önüne geçti ve ecel onu da yakaladı. Şimdi o da kabrinde günah-

larının rehini ve suçlarının esiri oldu.” 

Muaviye ağladı. Gözyaşı yanaklarından akmaya başladı ve şöyle sürdürdü konuş-masını 

“Bize işlerin en ağır geleni onun yattığı yerin kötülüğünü bilmemizdir. Onun vardığı yer 

ne kötü bir yerdir. Çünkü o Rasulullah’ın torununu katletti. Haramı mubah kıldı ve 

Kâbe’yi tahrip etti. Ben sizin yükünüzü taşıyacak değilim… Sizi işinizle baş başa 

bırakıyorum. Eğer dünya hayırlıysa biz ondan payımızı aldık. Yok eğer şerse, Ebu 

Süfyan’ ın  soyunun payına düşen onlara yeter. Dikkat ediniz! Hassan b. Malik namaz 

kıldırsın ve hilafetiniz hakkında istişare edin. Allah iyiliğinizi versin.”12 

Gördünüz mü gerçek Müslümanı? Adam halifeliği bırakıp gidiyor ve “aralarında istişare ederek 

layık olan biririsini halife seçmelerini istiyor. Çünkü, Hilafetin kılıç zoruyla veya verasetle 

devredilmesinin kesinlikle İslâm’a uygun olmadığını biliyor. Keza, yine Ü-meyye oğullarından 

olan Ömer b. Abdülaziz de adalet ve güzel ahlâkıyla tanınmış bir halifedir. Büyük dedesi 

Muaviye’ nin başlattığı “Ehl-i Beyt” mensuplarına hutbelerde lânet okutulması edepsizliğini de 

o kaldırmıştır. 

Şunu demek istiyorum ki, yaklaşık 14 asır önce yaşayan bu adamlarla bu gün hiç bi-rimizin 

şahsi bir meselemiz olamaz. Ancak, başımıza gelenler hep bu haksızlıklara, zulme, despotizme 

sessiz kalınmasındandır. Bakınız zâlimini de yazıyoruz, âdil olanlarını da. Eğer 14 asırdır 

                                                 
11 . a.g.e. S. 64 
12 . İmamlar ve Sultanlar, İSLAMOĞLI Mustafa, S.92. Denge Yay. İst. 
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bunlar saklanmasa zâlimler temize çıkarılmaya kalkılmasa İslam dünyası bu zille-tin içine 

düşmezdi. Size çok çarpıcı bir örnek vereceğim; 

Ahmet Cevdet Paşa bir hukuk dehâsı olarak kabul edilir. Çok da kültürlü bir adam-dır. Birçok 

eserinin yanında “Kısas-ı Enbiyâ” (Peygamberler Tarihi) isimli ve hâlâ değer verilen 6 ciltlik 

bir eserdir. Şimdi bu eserini 3. cildinde Muaviye ile ilgili yazdıklarına bir göz atalım: 

“İlk Müslümanlardan olan ashab, hususiyle (özellikle) aşere-i mübeşşere, hüküm-darlık ve 

saltanat davasından uzak idiler. (Çelişkiye bakın ki, İlk dört halifenin dördü de bu gruptandır)  

Muaviye ise ashabdan olduğu halde bu dereceye ezici kuvveti ile gelmiştir, fakat o zaman böyle 

icap ediyordu. Halk evvelki gibi yalnız halifenin sözü ile idare edilemi-yor, icabında zor 

kullanmak lâzım geliyordu.” Allah aşkına, bu nasıl Müslümanlık, nasıl hukukçuluktur? Adam 

resmen zulmü, saltanatı, zorbalığı savunuyor, mazur gösterebilmek için gerçeklere takla 

attırıyor. Peki, bunu niye yapıyor? Bu adam Osmanlı bilgini, paşasıdır. İşin gerçeğini yazsa, 

yaşadığı ülke ve devlet de aşağı-yukarı  öyle yönetildiği için birilerinin nasırına basılmış olur. 

Öyle olunca da makam, mevki, paşalık filan elde edilemez değil mi? Yazıklar olsun böyle 

bilginlere de, böyle hukukçulara da, böyle adamlara da. Daha ne diye-yim… Şimdi paşamızın 

dediklerini bir tarafa koyalım da Cenâb-ı Allah ne diyor bir de ona bakalım. 

“Hakkı, (Doğru olanı) bâtıl (yanlış, geçersiz) olanla örtmeyin ve bildiğiniz halde gerçeği 

gizlemeyin.” (Bakara, 42) 

“Onlar basit dünya menfaatlerini Allah’ın âyetlerine tercih etmişler ve insanları Allah 

yolundan alıkoymuşlardır. Onların yaptıkları işler gerçekten çok kötüdür. (Tevbe 9) 

İmam-ı Âzam’ın büyüklüğü işte buradadır. Hem Emevî’ler, hem de iktidara gelme-leri için 

maddî ve mânevî büyük yardımlarda bulunduğu Abbasî’lerin yanlış uygulamalarına en açık 

biçimde karşı çıkmıştır. Her iki yönetim dönemlerinde de çok önemli makamlar teklif edildiği 

halde, onların zulümlerini meşrulaştırmamak için görev kabul etmemiştir. Bu yüzden Emevî’ler 

de, Abbasî’ler de hapsettirmiş, işkence yaptırmış ama bir milim geri a-dım atmamıştır. Nihayet 

hapishanede şehit edilmiştir. İşte, Mü’min de Müslüman da, bilgin de, adam da budur. Ne 

kadar acıdır ki, “ben fakir bir kadınım, oğlumu alıp götüre-ceğim. İneklerimi güdecek, yoksa 

aç kalırım” diyen anasının bütün ihtiyacını da, kendisinin bütün masraflarını da en güzel şekilde 

karşılayarak yıllarca okuttuğu bir numaralı öğrencisi Ebû Yusuf, hocasının yolunu takip 

etmemiş, Abbasî’lere  40 yıl baş kadılık yaparak zulme ortak olmuştur. 

25 yılı müftülük olmak üzere 30 yıllık din hizmetimde en çok nefret ettiğim iki şey-den biri 

yalan söylemek, diğeri de Müslümanın özellikle din görevlilerinin korkak olmaları-dır. Ancak 

Allah’a kulluk eden başka hiçbir şeye ve kimseye kulluk etmez. Ediyorsa îmanın-da zafiyet 

vardır. Babam da müftü, tanınmış bir din bilgini ve hukukçuydu. Allah rahmet eylesin, bizlere 
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Allah’tan başkasına boyun bükmemeyi, yalan söylememeyi ve haksızlığa sessiz kalmamayı 

öğretti. Müftülüğüm boyunca, haksızlığı yapan kim olursa olsun hep kar-şı çıktım. İki ayrı 

toplantıda Diyanetten sorumlu iki devlet bakanıyla açıkça tartıştım. Ayrın-tılarını anlatmaya 

kalksam sayfalar tutar, geçelim.  

Özetle, Emevî’ler dönemi bir iki halife hariç, açıkça bir zulüm ve kutsal İslam’ı çıka-ra, 

sömürüye, despotluğa âlet etme dönemidir. Dolayısıyla İslam’da en büyük birinci kırıl-

madır. Zaten Hz. Ali ile yaptıkları SIFFİN savaşında yenilmesi kaçınılmaz iken Kur’an sayfa-

larını mızrakların ucuna taktırarak hezimetten kurtulan,dolayısıyla Kur’an-ı siyasete ilk âlet 

eden de, bazılarının halen savunduğu ve Hz. Muaviye dediği, zorbalığı ve zulmüyle ha-lifelik 

makamında kalabilen Muaviye’dir. Emevî’ler dönemindeki kırılmanın, Dini yozlaştır-manın en 

önemli aracı da uydurulan binlerce hadistir. İktidarı, saltanatı her kutsaldan ön-de tutan bu 

zihniyet Allah’ın Kitabında değişiklik yapamayınca çıkarları için  Peygamberi âlet etmekten 

hiç çekinmemişlerdir. Aslında, Peygamberin kendi  kabilelerinden değil de, yetim, öksüz  fakir, 

onlara göre “baldırı çıplak” birisine verilmesini asla kabullenememiş-lerdir. Çok çarpıcı bir 

örnek vereyim. Muaviye’nin babası, Ümeyye oğulları’nın reisi Ebû Süfyan Hz. Osman halife 

olunca kabilesini toplayarak şunları söylüyor: 

“Ey Ümeyye oğulları! Bu devlet başkanlığı işine, süt çocuğunun anne memesine yapıştığı 

gibi yapışın. Ebû Süfyan’ın yemin edebileceği her şeye yemin ederim ki, ne azap var, ne 

hesap, ne cennet var, ne cehennem, ne kıyamet var, ne haşir. İş, sadece bu ma-kama 

gelmek.”13 Bu adam Müslüman öyle mi? Hadi canım sende… 

Bunlar saltanatlarını devam ettirebilmek için binlerce hadis uydurttular. Aslında câ-hil kimseler 

hiçbir şey uyduramazlar. Uyduranlar, üç günlük dünya hayatında bir şeyler el-de edebilmek, 

güç sahiplerine yaranabilmek için âhiretini satan bizim takım, yani sözde din bilginleridir. 

Örnek vereyim. Güya Rasulullah buyurmuş ki; 

“Allahu Teâlâ’nın, kendisiyle hataları mahvedip, dereceleri yükselttiği şeyi size bildiretim  

mi? Şiddet ve melâlet (sıkıntı veren) anlarında âdâbına riâyet ederek mü-kemmelce abdest 

almak, câmilere gitmek ve bir namazı kıldıktan sonra diğer namaz vaktini beklemektir.”14 Bu 

uydurma hadis Hüccetü’l-İslam diye anılan İmam Gazalî’nin İh-yâ’sında geçen onlarca 

uydurmadan biridir. İnsanları camilere doldurup, onları yalaka, yandaş hocalarının yalanlarıyla 

istedikleri gibi yönlendirmek, düşündürtmemek ve kolayca yönetmek istemişlerdir. Bu hadis, 

hiç yanlışı, uydurması yok zannedilen Müslim’ de yer al-maktadır. Diğer bir  hadiste de güya 

Allah Rasulü şöyle buyurmuş: 

                                                 
13 . ÖZTÜRK Yaşar Nuri. Mâun Suresi S. 201 
14 . İhyâu Ulûmid-Din, İmam Gazali, C.1, S. 363-364, Bedir Yayınevi, İst-1993 
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Yine İhyâ’da yer alan bir sözde hadistir.“Kim abdest alır, abdestini tamamlar, hatı-rına maddi 

bir şey getirmeden iki rekat namaz kılarsa, yeni doğmuş gibi bütün günahla-rından sıyrılmış 

olur.”15 Bu sözde hadis de hem Buharî, hem de Müslim’de rivayet edilmiş-tir. “Anasından 

doğduğu gibi” denildiğine göre kul hakkı da affediliyor demektir. Çünkü yeni doğan çocuğun 

üzerinde kul hakkı olamaz. Oh ne âlâ. Her türlü sahtekârlığı, hırsızlığı, dolandırıcılığı  yap, iki 

rekat namaz kıldın mı tertemiz oldun. Alır da kaçar mısın? Bu gibi sözler Allah’a da, Rasulüne 

de iftiradır.“Bu hadisler belki de sahihtir. Uydurma olduğunu nasıl ispat edersin? Denilirse, 

Allah’n Kitabından delil gösteririm. Buyuruyor ki; 

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, Allah’ı anmaya ko-şun, alış-

verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” (Cum’a, 9) 

“Namaz kılınınca da  hemen yeryüzüne dağılın, Allah’ı size lütfundan nasibinizi a-rayın.” 

(Cum’a, 10) 

Cenâb-ı Allah Cum’a günü gibi kutsal bir günde bile “namazı kılınca yeryüzüne dağı-lın, 

nasibinizi arayın.” Diye emir verirken Hz. Peygamberin O’nun emrine aykırı bir şey söy-lemesi 

“bir namazı kılınca diğer namaz vaktini bekleyin. Demesi mümkün mü? Allah Teâlâ’ nın 

emriyle çelişecek bir şey söyleyebilir mi? Aklını kullananlar için güçlük yok. İyiyi, kötü-yü, 

doğruyu yanlışı anlamak gayet kolaydır. 

 

ABBASÎ’LER DÖNEMİ (750-1258) 

Abbasî’ler döneminde de yönetim Emevî’ler kadar olmasa bile, tam olarak Allah, Peygamber 

ve vicdan ölçülerinde değildi. Bunu İmam-ı Âzam’ın görev kabul etmemesin-den rahatlıkla 

anlayabiliyoruz. Ancak, bir uygulamaları var ki, belki kötülüklerinin bir kısmını örter 

ümidindeyim. O dönemde Akla, felsefeye, mantığa bilimin her çeşidine izin verilmiş, 

desteklenmiş ve Müslümanlar altın çağını yaşamıştır. Büyük filozoflar, gerçek din bilginleri, 

matematik, geometri, cebir astronomi, fizik, kimya, tarih, coğrafya, gibi bütün ilim dallarında 

gerçekten dünya çapında insanlar yetişmiştir. Öyle ki, İslam Halifesinin hu-zurunda bir dinsizle 

bir Müslüman rahatlıkla her şeyi tartışabiliyordu. Bunu takdir etme-mek nankörlük olur. O 

dönemde, yani ortaçağda Batının hiçbir ülkesinde bu kabil çalışma-lara izin verilmiyor, “dünya 

dönüyor” diyenler idam ediliyordu. Bu konuda daha detaylı bil-gilenmek isteyenler Merhum, 

hocalarımızdan M. Şemsettin GÜNALTAY’ın “Bunalım Çağın-dan İslam’ım Aydınlığına” 

isimli eserine başvurabilirler. 

 

                                                 
15 . a.g.e. S. 363 
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İMAM GAZALÎ  (1058-1111) VE SELÇUK’LUDA KIRILMA 

Emevi yönetiminin her yönden hâkim olduğu bölgelerde zaten olan olmuştu. An-cak, vahiyle 

birlikte aklı da kullanan, sadece namazı orucu değil, insanlığa faydalı olan her işi “amel-

i Salih” sayan ve ibadeti îmanın, İslam’ın bir parçası olarak görmeyen İ-mam-ı Â-zam ve 

İmam-ı Mâtüridî zihniyetinin egemen olduğu bölgelerde durum farklıydı. Yani Sel-çuklu 

devleti’nin egemen olduğu yerlerde din bilimleriyle beraber, diğer bilimlerin her türlü-sü de 

enine, boyuna okutuluyordu. Dolayısıyla önemli bilim adamları yetişiyordu. İmam Gazâ-lî 

1091 yılında Selçuklu - Nizamiye medreselerine baş müderris oldu. Önceleri kendisi de felsefe 

ve mantıkla bir hayli meşgul olmuş ve eserler vermişken geçirdiği bir bunalım so-nucu 

tasavvufa- tarikata merak sarınca bir çok gerçeği inkâr etti ve iş çığırından çıktı. İmam Gazalî 

için öyle rüyalar, masallar uyduruldu ki, adam güneş gibi parlatıldı. Dolayısıyla hiç kim-se onun 

söyledikleri ve yazdıklarına itiraz edemez hale getirildi. Geçen bölümlerde bahsetti-ğim en 

meşhur eseri İhyâ’ya takdim yazan, yıllarca İst. Y. İslam Enstitüsü müdürlüğü ve hoca-lığı 

yapan merhum Ahmet Davutoğlu’nun takdiminde anlattığı üç rüya var. Kesinlikle bir  

bilgininin yazamayacağı akıl ve din dışı sözde rüyalar. Şimdi sadece birini özetleyerek nakle-

deyim. 

“İmam Şazelî şöyle söylemiş. Mescid_i Aksâ’nın dışında istirahat ederken biraz uyu-yunca 

rüyamda gördüm ki, bir kalabalık var. Merak edip yaklaşınca gördüm ki, Muhammed 

Aleyhisselam bir tahtta oturuyor, diğer peygamberler de yere oturmuşlardı. Hz. Musa pey-

gamberimize dedi ki, “Benim ümmetimin bilginleri Benî İsrail’in peygamberleri gibidir.” Bu-

yurmuştun. Onlardan birini bize göster bakalım. 

Peygamberimiz “şudur” dedi ve Gazalî’yi gösterdi. Hz. Musa ona bir soru sordu. Fa-kat Gazalî 

on tane cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Musa, “cevap suale uygun olmalıdır. sual bir cevap 

on.” Diyerek itiraz edince İmam Gazalî; “Bu itiraz senin için de geçerlidir. “Bu elin-deki 

nedir?” diye sorulduğunda “sopamdır” demek yerine sopa için bir çok sıfatlar zikrettin      diye 

cevap vererek güya Hz. Musa’yı susturmuş oldu(!) 

Bu rüya hikayesi baştan aşağıya saçmadır, dangalaklığın da ötesinde bir terbiyesiz-liktir. Hz. 

Muhammed hiç tahtta oturmadı, kuru yer minderinde, hatta bazen hasırın üstünde otururdu. 

Rüyada bile kendi yaşayışının dışında bir şekilde görülemez. Bu bir. 

Hz. Peygamberin asla böyle bir sözü yoktur ve olamaz. Çünkü kendilerine kitap in-dirilmeyen, 

önceki elçinin şeriati doğrultusunda insanları irşad eden, en küçük rütbeli bir pey-gamber bile 

allâme-i cihan olsa dahi hiçbir insan ile kıyaslanamaz. O halde hadis diye yutturu-lan bu söz 

tamamen uydurmadır. Bu iki. Gelelim Hz. Musa’ya; ulül-azm, yani büyük peygam-berlerden 

biridir. Dolayısıyla O da peygamberimize böyle, meydan okur gibi bir üslupla soru soramaz. 
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Çünkü Hz. Muhammed bütün peygamberlerin de peygamberidir. Ne Hz. Muham-med’in diğer 

peygamberlere ne de onların Hz. Muhammed’e saygısızlık yapması düşünüle-mez bile. Bu da 

üç. 

Gazalî’yi parlatmak üzere uydurulan rüyaları  uyduranlar da, bunları yazanlar da, ya 

peygamberliğin ne olduğunu bile anlayamamış  câhiller veya üç günlük dünya için dinlerini 

satan şerefsizlerdir. Belki bu kabil ifadelerimi yadırgayabilirsiniz, saygı duyarım. Aslında çok 

daha ağırlarını kullanamadığım için böyle yazmak zorunda kalıyorum bilesiniz. Şimdi gelelim 

“hüccetü’l-İslam” Gazalî’ye. İtikatta Eş’arî, amelde Şâfiî yani aklı ve  din bilimleri dışındaki 

bi-limler faydasız gören bir ekoldendir ve en hararetli savunucusudur. Bu zat, İslam’ın Şartı 

Beş mi? Kitabımda 15-16 sayfa anlatılmıştır. Saçmalıklarından  bir iki örnek vereyim, sizlere 

bu kadarı bile yetecektir. “Aklın ötesinde bir devir daha vardır ki, orada başka bir göz açılır. 

(Buna kalp gözü veya gönül gözü diyor) Onunla gaybı, gelecekte vuku bulacak hâdiseleri 

ve daha aklın anlamaktan âciz kaldığı bazı şeyleri görür.16 Bunları yazan adamın bırakın 

İslam’ın Belgesi olmasını îmanında bile sıkıntı var demektir. Zira Allah Teâla bir çok âyette, 

gaybı ken-disinden başka kimsenin bilemeyeceğini beyan buyuruyor. Sadece bir âyetin meâli  

yeter de artar;  

“De ki,: Göklerde ve yerde , Allah’tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Ne zaman di-

riltileceklerini de bilemezler.” (Neml, 65)  

Gaybı ve gelecekte olacakları bile görebilecek bir gönül gözünden söz eden bu zat nedense 

bizlerin kafa gözüyle gördüklerimizi bile görememiş ki, İhyâ kitabında onlarca uydur-ma hadis 

vardır. Sanırım ki, kendisinden başka, dünyada câhil, âlim hiç kimsenin makul görmeyeceği ve 

kabul etmeyeceği bir örnek daha vereyim de adamın ne kadar büyük bir bilgin (!) olduğu iyice 

anlaşılsın: 

“Aristo felsefesini aktarırken, hem bu filozofları, hem de İslam Filozofları arasındaki İbni Sina 

ve Farabî gibi yandaşlarını da îmansız addetmeliyiz. Örneğin bir parça pamuğun ateşte 

yandığını ele alalım, İnançsız, akılcı düşünürler pamuğu yakan şeyin ateş olduğunu sa-

vunacaklardır. Bunu inkâr ediyor ve diyoruz ki: o pamuğu yakan ateş değil, pamuktaki siyahlı-

ğı ve kısımlara ayrışmasını yaratan Tanrı’dır. Çünkü ateş, hiçbir eylemi olmayan cansız bir 

şeydir. Ayrıca ateşin yanmanın aracı olduğunu gösteren ne gibi bir kanıt vardırki? Gerçekte 

Tanrı’dan başka bir neden yoktur, pamuğu yakan Tanrı’dır.17  

O zaman ormanları içindeki böcek, hayvan, insan ne varsa  yakan, evleri, fabrikala-ları, ekinleri 

kül eden Tanrı’dır mı diyeceğiz? Hadi canım sende…İslam’ın Hücceti sensen, başka düşmana 

                                                 
16 . El Munkızu Mine’d-Dalâl, İmam GAZALÎ, Tercüme Cağaloğlu Yayınevi S. 69 
17 . İslam’da Bilimin Yükselişi ve çöküşü, ÖZAKINCI Cengiz, Otopsi Yay. S. 346-347 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 79 

ne gerek var? Bir de “ateşin yanmanın aracı olduğunu gösteren ne gibi bir ka-nıt vardırki?” 

diyorsun. Al sana kanıt: 

Nemrut, yakmak için Hz. İbrahim’i ateşe attırdığında, ateş Allah emir vermedikçe  yakıcı 

olmasaydı “yak” emri vermezdi. Hz. İbrahim ateşin ortasında güler, kafirler de şaşkın şaşkın 

bakarlardı. Elbette ateş yakıcı olduğu için Yüce Tanrı, “İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol.” 

Diye emir vermek ihtiyacı duydu.18 Acaba “islamın hücceti” olan mübârek bu ayeti niçin 

görmemiş mi? Emin olunuz aklım almıyor.   

Gazalî’nin sebep olduğu bu kırılma Bütün İslam Dünyasını etkilemiş, aklı kullanma, irdeleme, 

sebep-sonuç ilişkilerini belirleme, hür düşünce, araştırma ve özgür bilim ortamını yerle bir 

etmiştir. Bu adamın İslam’a ve müslümanlara verdiği, halen de vermekte olduğu zararı haçlılar 

bile verememiştir “İhyâ”sı hâlâ çok Müslümanın evinde, başköşede yer almakta ve leblebi gibi 

satılmakta olduğuna göre etkisi de devam etmektedir. Emevî’lerden sonra en büyük ve daha 

etkileyici kırılma bu olmuştur. 

 

MISIR’IN FETHİ VE OSMANLI’DA KIRILMA  

Her şeye karşın, Osmanlı medreselerinde (üniversite)  din bilimleri yanında her tür-lü bilim 

dallarında çalışmalar aralıksız devam ediyordu. Bilimin, teknolojinin ne kadar önemli olduğunu 

en iyi kavrayanlardan birisi Fâtih Sultan Mehmet’tir. Bizansı alabilmek için, büyük toplar 

döktürmüş, teknolojik yönden de üstünlüğü ele geçirmişti. Aksi halde o muhteşem sur-lar 

yıkılamaz ve fetih nasip olmazdı. Fetih gerçekleşince hocası Akşemsettin’le yan yana atla şehre 

girerlerken Akşemsettin “Sultanım dualarımız berekâtıyla fetih müyesser oldu.” Deyin-ce, 

kılıcının kabzasına vurarak “hoca, hoca! Bunun hakkını da unutmayın.” Diyerek  ibretli bir 

cevap vermiştir.  

Osmanlı, bilim adamlarına çok değer vermekte idi. Meselâ meşhur matematikçi ve astronom 

Ali Kuşçu İstanbul’a geldiğinde devlet başkanı gibi karşılanmıştı. Ne zaman ki Yavuz Sultan 

Selim 1517 de Mısır’ı fethetti ve  halifeliği de kılıç kuvvetiyle aldı, işte olan oldu. Mısır ve 

Suriye’den iki bin kadar EŞ’ARÎ  görüşe mensup, (aklın değerini ve pozitif bilimlerin gerekli-

liliğini kabul etmeyen tayfa) 2000 kadar din bilginini İstanbul’a getirdi. Bütün medreselere ve 

kadılıklara onlar yerleştirildi. Dolayısıyla, felsefe, matematik, astronomi vs. bilimler kaldırıldı 

ve  bünyedeki virüsün  iyice güçlenmesi ve yayılması sağlanmış oldu. Artık tüm İslam dünyası 

hurafelere teslim edildi. Yavuz veya diğer yöneticiler böyle projeleri niçin kabul ettiler, hiç mi 

beyinleri yoktu? Elbette vardı ama insanlar ne kadar cahil bırakılırsa yönetimi o kadar kolay-

                                                 
18 . Enbiya suresi, 69 
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laşıyordu. Şüphesiz Yavuz gibi hırslı, “dünya bir hükümdara çok, ama iki hükümdara da az.” 

İddiasında olan bir kişi elbette  bunları da çok iyi biliyordu. Peki, saltanatı kıyamete kadar sür-

dü mü? Kaç sene iktidarda kaldı? Nihayetinde sırtında çıkan küçücük bir çıban aldı götürdü. 

Saltanatı topu topu 8 senedir. Ama yapılan bu hatanın zararları asırlardır devam edip gidiyor. 

Hani derler ya, attığın taş ürküttüğün kurbağaya değdi mi?  

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ GÜNÜMÜZÜ DE ETKİLEYEN KIRILMA 

1945 ten itibaren çok partili hayata geçilince, en kolay oy alma yolunun halkın din duygularına 

hitap etmek olduğu çok çabuk keşfedildi. Millet Partisi ve özellikle Demokrat Parti bunu  

başarılı biçimde uyguladılar.1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin iktidara gel-mesinde en 

önemli sebeplerinden birisi budur. Hatta CHP hükümetleri dahî, diğerleri ka-dar olmasa bile bu 

duyguyu istismar etmekten çekinmedi. On aylık imam-hatip kursları aç-tılar. 1949 da Ankara 

Üniversitesi bünyesinde bir İlâhiyat Fakültesi açıldı. Fakat Halkımız bazı kraldan çok kralcı 

yöneticilerin uyguladığı sert laikliği unutmamıştı. Dolayısıyla DP atı aldı, Üsküdar’ı da çoktan 

geçip bütün Anadolu’yu de etkiledi. İktidara gelir gelmez, Türkçe okunan ezanı tekrar 

Arapça’ya çevirtmeleri ise Millete yetti de arttı. Cahil halk, sanki ezan Türkçe okutulurken kâfir 

olmuştu da, Arapça okutulunca yeniden “Müslüman oldum”zan-netti. Halbuki  “ezan” sünnet, 

ama dini ve kutsal değerleri siyasete âlet etmek en büyük haramlardan biriydi, bunu idrak 

edemediler, hâlâ da edemedikleri gayet açıktır. Olta öyle güzel hazırlanmıştı ki çıkarmak 

mümkün değildi. Bu istismar artarak devam etti. 1960 lı yıllara yaklaşıldığında ise Mısır’da 

“İhvan-ı Müslimin” (Müslüman Kardeşler) örgütünün ileri gelenleri, Hasan El-Benna, Seyit 

Kutup ve benzeri yazarların Pakistan’da  Cemaat-i İs-lâmî lideri Mevdudi’nin kitapları sür’atle 

tercüme edilip yayınlanmaya başladı. Bu kitaplar kendi halklarını o günkü egemen devletlere 

karşı isyana yönlendiren kitaplardı. Onlar hak-lıydılar, çünkü İngiliz’lerin yönetiminde idiler. 

Özgürlüklerini kazanabilmek için bu yolu seçmişlerdi. Hatta bu yolu seçmelerinin en önemli 

sebebi, sevmeseler de Gazi Mustafa Ke-mal Atatürk ve silah arkadaşlarının o zamanın güçlü 

devletlerine karşı kazandıkları muhte-şem zaferi ve kurdukları bağımsız devleti örnek 

almalarıydı. Bu kitaplar tercüme edilip, elbette yine emperyalistlerin bir planı ve 

işbirlikçilerinin yardımlarıyla gençlerimize, özel-likle İmam- Hatip Okulları ve Y. İslam 

Enstitülerindeki öğrencilere yayıldıkça  onlar da ken-di özgür devletlerine, T.Cumhuriyeti’ne 

ve kurucularına düşman olmağa başladılar. Bu gün yönetimde ve yetkili konumda olanların en 

azından yarısı bu zihniyetle yetiştirilenlerden-dirler. İnanmayanlar veya merak edenler 

araştırabilirler. Her şey ayan-beyan ortadadır. İlim Yayma Cemiyeti, Komünizm’le Mücadele, 

Yeniden Milli Mücadele Dernekleri ve ben-zeri bir çok dernek bilerek bilmeyerek 
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emperyalizmin maşalarıydılar. Tek bir örnek vere-yim; İlim Yayma Cemiyeti’nin  yayınladığı 

ilk kitap baştan aşağıya ABD’ni öğen bir kitaptır. Ne alâka? Ayrıntıları öğrenmek isteyenlere 

Cengiz ÖZAKINCI’nın “İslam’ da Bilimin Yükseli-şi ve Çöküşü kitabını tavsiye ederim.  

İşte, bu uydurmalardan kendimizi bir çok yönüyle İslam’a uymayan bir dinin kuca-ğında 

bulduk. Asırlardır bu uydurmalar artarak devam etti, ediyor. Öyle bir boyuta geldi ki, bu gün 

insanlara “din” diye anlatılan ve uygulanan dinin gerçek İslam dini ile neredeyse hiç bir 

bağlantısının kalmadığını anlatanlara da “dinsiz-îmansız-kâfir” gözüyle bakılıyor. Biz 

söylediklerimiz ve yazdıklarımızın belgelerini ortaya koyuyoruz. Kabul etmeyenler de kendi 

belgelerini getirirler, tartışırız, işin kuralı bu değil mi? Buna yanaşmazlar, çünkü karşı bel-geleri 

de, iyi niyetleri de yok. En kolay yol nedir? “kâfir” der, yaftalar geçersin, öyle mi? Bu kutsal 

vatanda “6 yaşından itibaren kız çocukları evlendirilebilir.” Diyen bir sapık hâlâ tele-

vizyonlarda konuşabiliyor,  konferanslara davet ediliyor, en güzel şekilde ağırlanıyor, üste-lik 

cebine epeyce kalın bir zarf içinde para da konuluyorsa; kimse kusura bakmasın bu mil-lette  

de bir sıkıntı var demektir. Şimdi sizlere asırlardır salya-sümük anlatılan ve ağlaya ağ-laya 

dinlenilen birkaç büyük uydurmayı anlatayım. 

 

UYDURMA BİR MİRAÇ HİKAYESİ 

Kur’an-ı Kerim’de Mirac’la ilgili bir tek âyet değil, kelime bile yoktur. Bu hikâyeyi İsrâ 

suresinin 1. âyetine monte etmişlerdir. Şimdi, şunları iyi düşünmenizi rica ediyorum:  

1.Uydurma hadislerde anlatıldığı gibi, hiçbir kula nasip olmayan, akıllara durgunluk verecek 

böyle bir mucize yaşanmışsa; Allah Aşkına bunun tarihi belli olmaz mı? Hz. Rasûl’ ün doğumu, 

evlilikleri, savaşları hepsi belli de bu niye belli değil? Kimileri hicretten 9 ay önce, kimileri 1 

yıl önce, bazıları 1.5 yıl önce oldu diyorlar. Bunlar size göre normal mi? 

2.İsra suresinin 1. âyetinde, “Kulunu gecenin az bir kısmında Mecid-i Haram’dan  (Kâbe’den) 

Mescidi Aksâ’ya yürüten Allah’ın şanı ne kadar yücedir.” Buyruluyor ya, âyette Kudüs ifadesi 

ve o tarihlerde Kudüs’te “Mescidi Aksâ” diye bir mescid olmamasına rağ-men varmış gibi  

yazıyor, asırlardır böyle anlatıyorlar. Çünkü Kur’an’da miracla ilgili hiç bir ayet yok. Mirac 

uydurmasına bu ayeti basamak yapıyorlar. “Mescid-Aksâ” uzak mescid demektir. Mekke’ den 

biraz uzakta, meselâ “Cirâne” mescidi olabilir tahminleri var. İnsan-ları aldatacak, ağlatacak 

öyle şeytanca şeyler uydurmuşlar ki, bilgisi olmayanlar huşû ile dinler ve gerçekten inanırlar. 

Meselâ; Hz. Peygamber miraçtan döndükten sonra müşrikler “madem kudüs’e gittin (çünkü 

Kudüs’e hiç gitmemişti ve bunu çok iyi biliyorlardı) o halde bize Mescid-i Aksâ’yı anlat 

dediler. Hz. Peygamber de güya “o anda Mescid-i Aksa karşıma getirildi ve ne sorarlarsa 

cevabını verdim.” Demiş. Yahu olmayan şey karşısına nasıl getiri-lir? Yalanlarına Allah’ı da 
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ortak etmeye çalışıyorlar. Bunu kim yapmış olabilir? Herkes nasıl değerlendirir? Elbette Allah 

getirmiştir. 

Şimdiki Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu yere Hz. Ömer halife iken 638 yılında (Pey-

gamberimizin vefatından 6 yıl sonra) küçük bir mescid yaptırmıştı. 691 yılında da Emevî 

halifesi Abdülmelik o mescidi büyüterek derli toplu hale getirdi. Sonraki tarihlerde zaman 

zaman Kudüs işgale uğradı Mescid-i Aksa kaç defa yıkıldı, Müslümanların hâkimiyetine 

geçince de tekrar yapıldı ve şimdiki halini aldı. 

 

HİKÂYENİN İKİNCİ BÖLÜMÜ 

Hz. Muhammed (s.a.v) Kudüs’te bütün peygamberlere imam oldu ve namaz kıldır-mış.  O 

sırada Cebrail aleyhisselam gelmiş ve Peygamberi “Burak” isimli bir vasıtaya (Uzaya normal 

vasıtalarla gidilemiyeceğine göre “Burak” denilen binit füze gibi bir şey olabilir.) bindirerek 

yedi kat semaları geçirmiş. Sidre-i Münteha” denilen son sınıra bırakmış. Hâşâ orada Cenâb-ı 

Allah’ ın bir makamı filan mı var? Allah mekândan münezzeh değil mi? Ney-se. orada Allah, 

elçisisine 50 vakit namaz emretmiş ve Bakara suresini son iki ayetini de vasıtasız vahyettmiş 

(!) Yahu, Allah’tan korkun. Bir defa Bakara suresi’nin tamamı “medenî” dir. Yani Medine’de 

indirilmiştir. Uydurulan mirac olayı Mekke dönemindedir. Bu bir. Cenâb-ı Allah hiçbir kuluna 

taşıyamayacağı yükü yüklemez, bu iki. Şimdi bir hesap yapalım; 24 saatin 8 ini çalışmaya, 8 

ini uyku, istirahat, yemek vs. ayıralım; Kaldı 8 saat. 8 saat 480 dakika eder, onu da 50 ye 

böldüğümüzde her 9.6 yuvarlak hesap 10 dakikada bir namaz kılmamız gerekir. Bu açıkça 

uygulanması imkansız olan abes bir tekliftir. Hâşâ Allah abesle iştigal etmez bu üç. Allah emir 

verdiği zaman rasulünün O’nunla pazarlık etme yet-kisi yoktur. Bu dört. Mirac’ı basamak 

yaptıkları İsra suresi iniş sırasına göre 50. Suredir. Yani peygamberliğin 11-12. Yıllarında 

indirilmiştir. Pekiii, şimdi onlara bir soru; Peygam-berliğin daha ilk zamanlarında ve iniş 

sıralamasında 3. Sure olan Müzzemmil suresinin 20. Ayetinde “namaz kıl ve zekat ver” âyetini 

nasıl açıklayacaksınız? Bu beş. Dahası var, Kur’an ın Fatiha suresiyle birlikte omurga 

surelerinden biri olan Mâun suresi de nübüvvetin 2. Yılı ortalarında indirilmiştir. Onda da 

namazı gösteriş için kılan iki yüzlü riyakârlar anlatılıyor. Buna ne diyeceksiniz? Rasul gelip 

gidip Hz. Musa’ya danışıyor ve Hz. Muhammed’i O yönlendiriyor.Peki, nereye gidip geliyor, 

hâşâ oralarda bir yerde Allah’ın makamı mı var? Hani Kudüs’te bütün peygamberlere imamlık 

etmişti? İmamlığı en yetkili ve herkese önder olabilecek kimse yapar. En büyük lider neden Hz. 

Musa’ya akıl danışıyor. Bu altı.  

Açıkçası Müslüman olmuş veya öyle gözüken Yahudi bilginler bunları bizimkilere anlatmış, 

onlar da gerçek sanmışlardır. Esas amaç nedir? Hz. Musa, Hz. Muhammed’in gi-dip gelip akıl 
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danıştığı daha kıdemli ve daha büyük bir peygamberdir. Verilmek istenen mesajın aslı, esası 

budur.  

Özetle “mirac” diye ballandıra ballandıra anlatılan bu hikayenin aslı, faslı yoktur. U-nutmadan 

şunu da söyleyeyim. Meraklı olanlar “Zerdüşt dini ve Zerdüşt’ün hayatı” diye Google’a 

girsinler. Mirac uydurmasının aynısını orada da göreceklerdir. Bu konuda daha yazılacak çok 

şey var da zamanımız yeterli değil. Büyük müfessir Elmalılı Muhammed Ham-di Yazır dahil 

çok önemli din bilginlerimiz bu safsataları aynen yazmışlardır. Hatta iniş sıra-sına göre 23. Sure 

olan Necm suresini bile 50. Sıradaki İsrâ suresine monte ederek delil uy-durmaya çalışmışlardır. 

Cenâb-ı Hak cümlemizi affetsin. Şimdi de halkımız arasında yine çok yaygın olan bir 

uydurmayı daha bilgilerinize sunayım: 

 

HZ.İSA YERYÜZÜNE İNECEK VE MEHDÎ DE GELECEK Mİ?  

Öncelikle Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in konumunu belirlemek gereki-yor. 

Bakalım Kur’ an-ı Kerim, yani Yüce Allah ne diyor; 

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat O, Allah’ın Resulü ve 

Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. (Ahzab, 40) 

“Biz onları (peygamberleri) yemek yemez birer (cansız) ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu 

dünyada) ebedî de değillerdir.” (Enbiya, 8) 

“Bu gün size dininizi ikmal ettim üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak 

İslam’ı seçtim.” (Maide, 3) 

“Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî 

mi kalacaklar? (Enbiya, 34) 

“Her canlı ölümü tadar.” Enbiya,35) 

“Her canlı ölümü tadacaktır.”(Ankebut, 57) 

 

Şimdi de gelelim Hz. İsa’ya. Bakalım Kur’an O’ nun için ne demiş... 

“Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim. Seni nezdime yükseltece-ğim, seni 

inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üs-tün kılacağım. 

Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkın da aranızda 

ben hükmedeceğim.” (A.İmran, 55) 

“Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara “Beni ve anamı Allah’tan başka iki tanrı bilin” di-ye sen mi 

dedin? buyurduğu zaman o, “Hâşâ!  Seni tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi söylemek bana 

yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içim-dekini bilirsin. 
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Halbuki ben senin zatında  olanı bilmem Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin.” (Maide, 

116) 

“Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbi-niz olan 

Allah’a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kont-rolcü idim. 

Beni vefat ettirince artık onlar üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla 

görensin.” (Mâide, 117) 

Şimdi de, hem Hz. Muhammed, hem de Hz. İsa ile ilgili ayetlere şöyle bir bakalım: 

Hz. Muhammed için; “O Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.” De-nilmiş mi? 

Evet. 

“Biz senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik” Denilmiş mi? Evet. 

Peygamberler için de “Onlar bu dünyam ebedî değillerdir.” Denilmiş mi? Evet. 

“Bu gün size dininizi ikmal ettim.” (tamamladım.” Denilmiş mi? Evet. 

Peki, o zaman Hz. İsa niçin ve nasıl iniyor. Hz. Muhammed son peygamber oldu-ğuna göre, 

artık bir daha peygamber gelemez. Dinimiz de tamamlanmış, bir eksiği yok ki biri gelsin de 

tamamlasın… 

Hz. İsa ölmemiş olsa, Yüce Mevlâ; Maide 55 ta “Sonra dönüşünüz bana olacak. Aranızda 

ben hükmedeceğim.” Denilir miydi? 

Hz. İsa, “Beni vefat ettirince artık onlar üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun.” Diyor mu? 

Evet. “teveffâ” kelimesini eğip, bükerek istediğiniz kadar uğraşın Hz. İsa’yı can-

landıramazsınız. Yahudiler nasıl uydurma mirac olayına Hz. Musa’yı monte etmişler ve Hz. 

Muhammed’i ondan akıl alan biri konumuna düşürerek Hz. Musa’nın daha büyük peygam-ber 

olduğu gibi bir kanaat oluşturmaya çalışmışlarsa bu da onun Hıristiyan versiyonudur. Güya en 

sonunda Hz. İsa gelerek insanlığı kurtaracak.. 

  Bunlara inanan Yahudi ve Hıristiyanlar bile bu konuyu pek tartışmazken maale-sef bizim  

âlimlerimiz bu palavraları savunmak için niye bu kadar yırtınırlar anlamış değilim  

Efendim Hz. İsa inecek, Mehdî aleyhisselam’la (Güya Hz. Muhammed’in soyun-dan biri) 

buluşacaklar ve İslam Şeriatına göre amel edeceklermiş. İslam şeriatı kayıp mı oldu, eksildi mi, 

ne oldu da birilerine ihtiyaç duyuluyor ki? Müslümanları kolayca aldata-bilmek için bunları da 

aksesuar olarak kullanıyorlar. Hadi geldiler diyelim; ne yapacaklar-mış? Dünyayı küfürden 

temizleyeceklermiş. Cenâb-ı Allah’ın böyle bir iradesi, arzusu emri yok ki. Kur’an’ a bir 

bakalım:  

“Yüz çevirirlerse, biz seni onlar üzerine bekçi göndermemişiz. Sana düşen tebliğden başkası 

değildir.” (Şura, 48) 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
85 

“Allah’a itaat edin, resule itaat edin, sakının. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin: Bi-zim 

rasulümüze düşen sadece apaçık bir tebliğdir.” (Maide, 92) 

“Yine yüz çevirirlerse artık sana düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir.” (Nahl, 82) 

“Dinde baskı -zorlama- tiksindirme yoktur.” (Bakara 256) 

“Üzerlerine musallat bir despot değilsin.” (Gaşiye, 22) 

“Bize düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir.”  (Yasin, 17) 

“Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O 

halde benim tehdidimden korkanlara sadece Kur’an’la öğüt ver” (Kaf, 45) 

“Ve Kur’an okumakla emrolundum. Artık kim yola gelirse kendi nefsi için gelir. Sapmışa 

gelince böylesine de ki; “Ben uyarıcılardan biriyim. Hepsi bu!” (Neml, 92) 

“Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana 

çeksin diye öyle yapmamıştır.(Mâide, 48) 

“Firavun’a gidin, çünkü o azdı. Ona yumuşak ve tatlı bir sözle hitap edin; belki ö-ğüt alır, 

yahut ürperir” (Tâhâ, 43-44) 

Cenâb-ı Allah’ın “küfür ortadan kalksın, herkes müslüman olsun.”diye bir isteği ve emri yok. 

Çünkü bu “sünnetullah’a” aykırıdır.“Eğer Allah dileseydi onları elbette bir tek ümmet 

yapıverirdi.” (Şûra, 8) 

O halde bu dünyada, kıyamete kadar geçerli din de, kitabı da ortadadır ve İslam’ ın ne İsa’ya, 

ne Musa’ya ihtiyacı da yoktur.  Bunlara inanan bir çok akıllı Hz. İsa ve Mehdi beklediler. Daha 

da çok beklerler. 

Bütün bu gerçeklere karşın, hadi “Hz. İsa indi” diyelim. Nereye inecekti? Bir Cuma günü 

Şamdaki beyaz minareli caminin minaresine. Şimdi var mı bilmiyorum ama Suriye karışıncaya 

kadar her Cuma beyaz minarenin altında Hz. İsa gelince bineceği tam koşumlu bir katır 

bekletilirdi. Bunları uyduranların zamanında araba, uçak, helikopter filan yoktu, katır 

hazırlamışlardı.  Bari şimdiki  “İsa”cılar sizler hikayeyi güncelleyin de koca peygamberi katıra 

bindirmeyin. Bir araba veya helikopter filan ayarlayın (!)  Bu kadarını bile düşünemi-yecek 

akıllısınız (!) Ne ise. Hz. İsa geldi, Mehdî ile de buluştu varsayalım. Küfrü nasıl ortada 

kaldıracaklar? Adamların teknolojisi o hale gelmiş ki,  oturdukları yerden, koordinatlarını 

girerek füzeyi tepemize indirebiliyor. Hz. İsa ve Mehdî, bunları ne ile ve nasıl etkisiz hale 

getirecekler de onları yenecekler? Allah Teâlâ bunlara daha gelişmiş bir teknoloji mi gön-

derecek? Allah’ın hiç böyle bir görevi yok. Yoksa bu işi duâ ile mi yapacaklar? O da geçersiz. 

Eğer geçerli olsaydı, Hz. Muhammed dua etmeyi bilmiyor muydu da  zırh giydi kı-lıç kuşandı 

ve bizzat savaştı. 
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İstanbul’un fethi tamamlanmış Sultan, hocası Akşemsettin’le beraber Edirnekapı’ dan 

İstanbul’a giriyorlar. Akşemsettin “Sultanım, dualarımız berekâtıyla fetih müyesser oldu.” 

Deyince, Fatih kılıcının kabzasına vurarak, “hoca bunun hakkını da unutmayalım.” Diyor. 

Nedense bizim hocalar ve tarikat mensuplarının çoğunda hep bu şişinme vardır. Sanki her şey 

ancak onların dualarıyla oluyor…21 yaşındaki Fatih, 63 yaşındaki hocasına güzel bir ders 

vermemiş mi? 

 Şunu hiç unutmayalım ki, Yüce Allah ancak çalışanı ve üzerine düşen görevleri hakkıyla 

yapanları başarılı kılar.  

Bizim gerçekten çok iyi yetişmiş din bilginlerimiz bu yanlışları neden ve niçin yap-mışlar? 

Bunları iyi irdelemek gerekir. Bu gün İslam Dünyası’nda en önde gelen bilim adamlarımızdan, 

benim de fakültede kelam okuduğum Saygı değer Prof. Dr. Hüseyin Atay hocamın konuyla 

ilgili değerlendirmesini paylaşmak istiyorum: 

  “Burada son dönem, yani yirminci asrın başlarında yetişen Osmanlı ulemasından birkaç zatı, 

birkaç kelime ile değerlendirmeye gerek görüyorum. Bunların ortak nitelikleri-ni şöylece 

belirtmek mümkündür. Tutumları modern Batı teknik ilimleri karşısında olumlu olup, onların 

Ku’ran’la bağdaşabildiğine dair Kur’an’dan, hadisten ve geçmiş İslam âlimle-rinin sözlerinden 

yararlanarak fikir ve görüş ileri sürmüşlerdir. Şimdi de şunu söylemekte yarar vardır; Kur’an-ı 

Ker’im’in modern ilim ve teknikle meselâ; fizik, kimya, astronomi, matematik gibi bilimlerle 

hiç sorunu olmadığını ifade etmek yerinde olur. Asıl çözülmesi gerekenler siyasî, sosyal ve 

hukukî olanlardır. Bunların Kur’an’a gidilirse içtihatlarla çözüle-bileceğine inanıyorum.” 

“İşte yirminci asrın Müslüman âlimleri bunlara çözüm getirmeyi akıllarına getir-medikleri için 

herhangi bir fikir ileri süremediler. Bu konulardaki sorunların çözümünde  hep geçmişe bağlı 

kaldılar. Geçmiş kültürde yazılmış kitapların dışına çıkamadılar, çıkmayı da düşünmediler ve 

göze alamadılar. Bunların içinde en ünlüleri Mustafa Sabri (hâin şeyhü’l- İşlam)  M.Hamdi 

Yazır, Said Nursî, Manastırlı İsmail Hakkı (Bu zat biraz kitabın dışına çıkmaya eğilimli idi) 

Ömer Nasuhi Bilmen, İzmirli İsmail Hakkı, M. Şerefettin Yaltka-ya ve Ahmet Hamdi Akseki’yi 

sayabilirim.” 

“Bu son ünlü Osmanlı âlimlerinin eserlerini okudum. İstisnasız hepsi geleneksel İslam ve 

medrese kültürünü biliyorlardı, ama onlara mahkum idiler. Onların dışında olan yeni 

konulardaki fikirleri ve düşünceleri rahatlıkla tartışabiliyor, ama geçmiştekilere 

uydurmaya çalışıyorlardı. Geçmiştekilerde yanlış bulup düzeltmeye gitmiyorlardı. Yeni 

deneysel bilimlere olumlu bakıyorlardı, ancak siyaset, ahlâk, hukuk gibi sosyal bilimler-

de eski kitaplara mahkum idiler. Onlardaki meseleleri doğru ve yanlış olarak ayıramıyor, 

hele Ku’ran’a gidip, Kur’an’a açıkça zıt olanları bile düzeltmeğe gidemiyorlardı. Çünkü 
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geçmiştekileri din kabul ediyor, yanlış olanlarını da yorumlayarak doğruya çıkarıyor-

lardı.”19  

İşte geri kalmışlığımızın kısaca hikâyesi budur. Aklımızı başımıza devşirip, başta Diyanet İşleri 

Başkanlığı olmak üzere KUR’AN, AKIL BİLİM VE AHLÂK yoluna girilmedikçe, hurafeler 

ve uydurmalar sür’atle temizlenip gerçek İslam’ı anlatan eserler yayınlanmadık-ça ve İlâhiyat 

Fakültelerinin sayısından ziyade nitelikli elemanlar yetiştirilmedikçe batılılara veya bol paralı 

sözde İslam yönetimlerine mahkûm olmaktan kurtulamayız.Tabii bunların olabilmesi, iyi 

niyetli, dirayetli ve kararlı bir yönetime bağlıdır. Gidişat odur ki, Allah korusun bu günleri bile 

arayabiliriz. Yüce Tanrı yardımcımız olsun. En derin saygılarımla. 
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Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-66 Ay Arası Çocukların Resimlerinde 

Yer Verdikleri Aile İle İlgili Kavramların Değerlendirilmesi 

Emine Yılmaz Bolat* 

Kerim Ünal** 

ÖZET  

Bu araştırma okul öncesi eğitime devam eden 60-66 ay arası çocukların resimlerinde yer 

verdikleri kavramların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmada okul öncesi 

eğitime devam eden çocukların resimlerinde yer verdikleri kavramların isimleri, kavram 

çeşitleri ve kavramların kullanım sıklıkları değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini Mersin il 

merkezindeki okul öncesi eğitim alan çocuklar, araştırmanın örneklemini ise bir resmi ve bir 

özel okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 30 çocuk oluşturmuştur. Her bir kurumdan 

tesadüfi örnekleme yöntemiyle 60-66 aylık 15'er çocuk seçilmiştir. Örnekleme alınan çocuklara 

aile konulu resim çizmeleri istenmiştir. Bu amaçla çocuklara resim kağıtları ve pastel boyalar 

dağıtılmıştır. Yapılan resimler toplanarak ve veriler Resim Analiz Formuna işlenerek analiz 

edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda çocukların resimlerinde aile bireylerini resimledikleri, 

aile bireyleri dışında hoşlandıkları veya olmasını istedikleri diğer nesne ve faaliyetlere yer 

verdikleri, aileye karşı olumlu bir tutum içerisinde bulundukları, ebeveyn rolleri olarak 

ebeveynlerin en çok çocukla ilgilenme sorumlulukları olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Çocuk resimleri, Aile kavramı 

 

ABSTRACT 

EVALUATION OF THE CONCEPTS RELATED TO FAMILY IN THE DRAWINGS OF 

THE 60-TO-66-MONTH-CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION 

 

This study was conducted to evaluate the concepts of 60-66 months children who are 

attending pre-school education. In the research, the names of the concepts, concepts and the 

frequency of the concepts used in the paintings of the children attending pre-school education 

were evaluated. The population of the study consisted of the children receiving pre-school 

education in the city center of Mersin and the sample of the study consisted of 30 children 

attending an official and a special pre-school education institution. 15 children from 60-66 
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months were selected from each institution by random sampling method. Children were asked 

to draw pictures on the theme of family. For this purpose, children were given painting papers 

and pastel paints. In order to prevent children from being affected from each other, they were 

able to sit in the same environment and draw pictures. The pictures which were made by the 

children according to the instructions of the researchers were collected and analyzed. The data 

obtained from the data analysis were evaluated and processed in the Image Analysis Form.  The 

results of the study showed that the children draw their family members and other objects or 

activities they like or want in their drawings, that they have positive attitudes towards the family 

and that they think that their parents have the responsibility to take care of the child the most as 

parental role. 

Key Words: Pre-School, Child drawings, Family concept 

 

GİRİŞ 

Çocukları tanıma ve değerlendirmede, gelişim özellikleri gereği özellikle erken çocukluk 

döneminde sıklıkla yansıtıcı testler, çocuğun oyunlarının ve hikâyelerinin değerlendirilmesi 

gibi yöntemler kullanılmaktadır (Akgün ve Ergül, 2015). Bu yöntemlerden bir tanesi de 

resimdir. Resim, çocukların temsili iç dünyasını anlamada etkili, alternatif bir yoldur. Çocuklar 

duygu ve düşüncelerini, çevreyle olan yaşantılarını, çevreleri hakkındaki gözlemlerini 

resimlerindeki karakteristik farklılıklar yoluyla ifade edebilirler.  

Resimler, çocukları tanıma ve değerlendirmede etkili birer araç olduğu ifade edilmektedir. 

İlgili alan yazın taramaları değerlendirildiğinde çocuk resimlerinin farklı konularda araştırma 

konusu yapıldığı görülmektedir. Ancak aile kavramı ve aileye bakış açısı bakımından yeterli 

değerlendirme yapılmadığı anlaşılmıştır. Yapılan bu araştırma ile hem çocukların bakış açısıyla 

aile kavramına ilişkin betimleme yapılmasına yardımcı olacağı hem de çocukları gelişimsel 

açıdan değerlendirmeye destek olacağı düşünülmektedir.  Bu düşünce doğrultusunda bu 

araştırmada, okul öncesi eğitime devam eden 60-66 ay arası çocukların resimlerinde yer 

verdikleri aileye ilişkin kavramların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan 

araştırmada çocukların resimlerinde yer verdikleri aile ile ilgili kavramların isimleri ve 

kullanım amaçları, aileye ilişkin bilişsel ve duygusal farkındalık, ebeveyn rolleri algısı ve aile 

bireyleriyle ilgili kavramların kullanım sıklıkları değerlendirilmiştir.  

Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

• Çocuk resimlerinde hangi aile bireylerine yer verilmiştir? 

• Çocuk resimlerinde kişilerin yanı sıra hangi kavramlara yer verilmiştir? 
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• Çocuk resimlerinde çocuğun bakış açısıyla aile tanımlaması hangi bakımdan 

değerlendirilmiştir? 

• Çocukların resimlerinde aile farkındalığı var mıdır? 

• Çocuk resimlerinde aile bireylerinin rolleri nedir? 

• Çocukların aileye ilişkin duyguları nasıldır? 

• Çocuk resimlerindeki özellikler cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?  

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Okul öncesi eğitime devam eden çocuklarla yapılan bu çalışma nitel araştırma 

desenlerinden olgu bilim deseni ile kurgulanmıştır. Bu desende, belli bir olguya ilişkin bireysel 

algıların ya da bakış açılarının ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır. Bu amaçla 

yapılan analizlerde verinin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya 

çıkarılması için çaba gösterilir. Ancak nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin ve 

genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir (Yıldırım & Şimşek, 2011).  

 

Çalışma grubu 

Araştırmada araştırma amacına göre nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan amaçlı 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme, çalışma için uygun olan, ulaşılabilen, hazır 

insan gruplarını kapsamaktadır (Cohen, Manion & Morrison, 2007; Yıldırım & Şimşek, 2011).  

Çalışmanın amacına uygun olarak kolay ulaşılabilir bir uygulama anaokulu ile bir bağımsız 

anaokulunda 2018-2094 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Mersin ili Yenişehir ilçesinde okul 

öncesi eğitim alan 5 yaş grubundaki çocuklar araştırmanın çalışma grubuna alınmıştır. Bu 

doğrultuda araştırmaya 30 çocuk katılmıştır. 

Çalışma grubunu oluşturan çocukların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkek 

çocukların (n=19) oranı %63.33 ve kız çocukların (n=11) oranı %36.67’dir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veriler çocuk resimleri (Bakınız Appendix) aracılığı ile elde edilmiştir. 

Çocukların resimlerinde yer verdikleri aile ile ilgili kavramların değerlendirilmesi için yapılan 

bu çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan değerlendirme listesi kullanılmıştır. Bu 

değerlendirme listesinde aile bireylerine ilişkin çizilen figürler, kişiler dışında yer verilen diğer 

kavramlar, çocukların aileye bakış açısı, aile farkındalığı, ebeveyn rolleri ve aileye ilişkin 

duygular şeklinde temalar oluşturulmuştur.  Araştırmacılar tarafından hazırlanan değerlendirme 
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listesi bir eğitim bilimleri uzmanı ve bir çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı tarafından 

incelenmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak değerlendirme 

listesine son şekli verilmiştir.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Öncelikle araştırma yapılan kurumların yöneticileriyle görüşülerek gerekli bilgilendirmeler 

yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır. Daha sonra uygulama için yönergeler belirlenmiş ve resim 

malzemeleri hazırlanmıştır. Ayrıca çocukların öğretmenleri ile tanışılmış ve çocuklarla bireysel 

uygulama yapılabilmesi için uygun zaman belirlenmiştir. Resim yapmaya istekli olan 

çocuklarla sınıf içerisinde, çocuklar birbirinden uzakta oturacak şekilde düzenleme yapılmış ve 

çocukların masalarına A4 kağıtları ve pastel boyalar yerleştirilmiştir. Ek olarak, çocuklara 

kurşun kalem ve silgi verilmiştir. Ardından çocuklara “Burada resim yapman için malzemeler 

var, bana aile resmini yapmanı istiyorum” yönergesi verilerek çocuklardan resim yapmaları 

istenmiştir. Resim bittikten sonra çocuklardan resimlerini anlatmaları istenmiş ve kağıdın 

arkasına araştırmacılar tarafından çocukların resimle ilgili söyledikleri not edilmiştir. Daha 

sonra resimler araştırmacılar tarafından incelenerek değerlendirme listesine not edilmiştir. Bu 

kapsamda çocukların resimleri nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yoluyla 

çözümlenip yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Elde edilen bulgular, araştırma sorularına göre değerlendirilmiş ve sırasıyla aşağıda 

verilmiştir.  

 

Çocukların resimlerinde kullandıkları figürler 

Tablo 1: Çocukların resimlerinde kullandıkları figürler 

Kullanılan Figür Okul 1 (Özel) (f) Okul 2 (f) 

Anne 11 10 

Baba 13 7 

Kendisi 13 12 

Kardeş 7 2 

Aile Bireyi Dışındaki Figürler 3 3 

 

Çocukların resimleri incelendiğinde (Tablo 1) ailenin bir ya da birden fazla üyesine yer 

vermedikleri, genellikle resimde kendilerini çizdikleri görülmüştür. Dört yaştan itibaren şema 

öncesi olarak adlandırılan dönemde çocukların çizimleri ile ilgili hikâyelerinin tutarlılık 

gösterdiği, beş ya da altı yaşından itibaren de geleneksel temsilleri olan; bütün uzuvlar dâhil 
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(baş, gövde, kollar, bacaklar v.s.) temel öğeleri olan ve farklılaşmış insan figürleri çizebildiği 

ifade edilmektedir (Malchiodi, 2013). 

 

Çocukların resimlerinde kullandıkları kavramlar 

Tablo 2: Çocukların resimlerinde kullandıkları kavramlar 

Kullanılan Kavramlar Okul 1 (f) Okul 2 (f) 

Ev 1 6 

Araba 1 4 

Ağaç / Çiçek 2 4 

Hayvan 2 2 

Diğer   

 Zaman 2  

 Sokak 2  

 Spor 4  

 Güneş enerjisi 1  

 Market 1  

 Uçak 1  

 Masa  1 

 Deniz  1 

 

Çocukların aile resimlerinde birliktelik özelliğine bakıldığında (Tablo 2) çoğunlukla 

resimlerinde çekirdek ailedeki bireyleri çizdikleri görülmektedir. Aile bireyleri dışında resmine 

başka kişiler çizen çocukların arkadaşını, öğretmenini ya da olmasını istedikleri hayali bir kişiyi 

çizdikleri görülmüştür. Bu çizimlere ek olarak ev, ağaç, çiçek, spor aletleri, uçak, hayvan, deniz, 

güneş gibi figürlere yer verilmiştir. 4 yaş civarında çocuklar tanınabilecek biçimler çizmeye 

başlarlar ancak bunların ne olduğunu kesin olarak söylemek oldukça zordur. Ancak 5 yaşında 

insanlar, evler, ağaçlar tanınmaya başlar, 6 yaşında ise konulu resimler ortaya çıkar (Yavuzer, 

2007). Bu dönemde çocuklar özellikle kendilerinde iz bırakan olayları çizerler ve resimlerini 

genelde açıklamak isterler (Baysal, 2010).  

 

Çocukların resimlerinde betimledikleri aileye bakış açısı 

Tablo 3: Çocukların aileye bakış açısı 

Aileye Bakış Açısı Okul 1 (f) Okul 2 (f) 

Ekonomik 3 4 

Eşler arası ilişki 4 2 

Ebebeyn-Çocuk ilişkisi 8 8 

Sevgi 6 1 

Güç / Güvenlik 2 3 
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Tablo 3’de görüldüğü üzere çocukların aileye bakış açısı ebeveyn-çocuk ilişkisi üzerine 

temellenmektedir. Bunun yanı sıra çocuğun yakın ilişki kurduğu bir ortamdır. Çocukların 

çizdiği aile resimleri, onların kelimelerle ifade edebileceklerinden çok daha fazla anlam ifade 

edebilir. Çocuk kendisini ailesi, arkadaşları, öğretmenleriyle vb. birlikte çizdiğinde, resim 

yoluyla onların kendisiyle olan ilişkisini, kendisinin de çizdiği grupla olan bağını ifade etmiş 

olur (Şansal, 2014: 19).  

 

Çocukların resimlerinde betimledikleri aile farkındalığı 

Tablo 4: Çocukların aile farkındalığı 

Aile Farkındalığı Okul 1 (f) Okul 2 (f) 

Evet 13 13 

Kısmen 2 0 

Hayır 0 2 

 

Tablo 4 incelendiğinde, çocuklarda aile farkındalığının geliştiği görülmektedir. Akgün 

ve Ergül (2015) okul öncesi dönem çocuklarının resimlerinde aile algısının belirlenmesi 

amacıyla yaptıkları araştırmada çocukların resimlerinde aile bireylerini tanımlayıcı özelliklerin 

dikkat çektiğini, aile bireylerine ait bireysel özelliklere yer verildiğini ve kimin kim olduğuna 

dair açık çizimler ile resimde bireyselleşme görüldüğünü ortaya koymuşlardır.  

 

 

Çocukların resimlerinde betimledikleri ebeveyn rolleri 

Tablo 5: Çocukların resimlerinde betimledikleri ebeveyn rolleri 

Ebebeyn Rolleri Okul 1 (f) Okul 2 (f) 

Birlikte etkinlik yapma ve beraber yaşama 2 10 

Alış-veriş yapma 1 1 

Temizlik yapma 1 0 

Çocukla İlgilenme, oyun oynama ve iletişim kurma 9 1 

Yemek yapmak 1 1 

Para kazanmak / işe gitmek 1 2 

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere çocuklar ebeveyn rolleri olarak en çok ebeveynlerin çocukla 

ilgilenen, onunla vakit geçiren ve oyun oynayan bir rol yükledikleri görülmektedir.  Akalın 

(2008), ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin yaptıkları resimlerde aile içi yaşantılarının 

resimlerine yansımasını belirlemek amacıyla yaptığı araştırmada, çocukların ev içinde 

yaşadıkları aile içi şiddet, kardeşler arasındaki sorunlar ile aile bireyleri arasındaki iletişim 

sorunlarını resimlerinde yansıttıklarını, farklı renk veya simgeler kullandıklarını ortaya 

koymuştur.  
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Çocukların resimlerinde betimledikleri aileye ilişkin duygular 

Tablo 6: Çocukların resimlerinde betimledikleri aileye ilişkin duygular 

Aileye İlişkin Duygular Okul 1 (f) Okul 2 (f) 

Olumlu 12 14 

Olumsuz 3 1 

Kararsız 0 0 

 

Çocukların resimlerinde betimledikleri aileye ilişkin duygular (Tablo 6) incelendiğinde, 

çocuklarda aile bilincinin şekillendiği ve ailenin aile bireyleri açısından önemli olduğu 

görülmüştür. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırma sonucunda çocukların resimlerinde aile bireylerini resimledikleri, aile 

bireyleri dışında hoşlandıkları veya olmasını istedikleri diğer nesne ve faaliyetlere yer 

verdikleri, aileye karşı olumlu bir tutum içerisinde bulundukları, ebeveyn rolleri olarak 

ebeveynlerin en çok çocukla ilgilenme sorumlulukları olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: 

• Okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda aile farkındalığını geliştirici etkinliklere yer 

vermesi önerilmektedir. 

• Diğer taraftan çocukların sanatsal becerilerinin desteklenmesi için gerekli önlemlerin 

alınması gerektiği düşünülmektedir. 

• Çocuk resimlerinin çocukların gelişimsel özelliklerini değerlendirmede önemli olduğu 

düşüncesi doğrultusunda resimler gelişimsel açıdan eğitimciler tarafından dikkatle 

izlenmelidir. 

• Bu çalışmada çocukların resim özellikleri değerlendirilmemiş olup yapılacak 

çalışmalarda aileye ilişkin resimler çizdirilerek çocuk resmi özellikleri eşliğinde 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
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APPENDIX 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-66 ay arası çocukların çizdikleri resimlerden 

bazı örnekler 
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Digital Ekonomilerde Ar-ge ve Yenilik: Küresel Göstergelerle MERSİN İli 

Değerleri 

 Doç.Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA20 

 

Özet  

Küresel rekabetin yoğunlaşıp bambaşka şekillere dönüştüğü ve 4.sanayii devrimine 

doğru gittiğimiz yıllarda bir ülkenin ekonomik gelişmişliği sadece emek, sermaye ve doğal 

kaynak miktarlarına bağlı değil, aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri ile AR-GE ve 

yenilikte yaptığı ilerlemelere de bağlıdır. Bu nedenle ekonomik gelişmişliği analiz ederken 

ekonomik faktörleri daha geniş perspektife yayarak analiz etmek ve ülkeler arasındaki rekabet 

güçlerinin ölçüldüğü değerlerinde incelenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Küresel rekabetin 

geçerli olduğu günümüzde; küresel pazarda yer alabilmek, öne çıkabilmek ve pazarda söz 

sahibi olabilmek için AR-GE ve yenilik işletmeler açısından çok önemlidir. Geçmişte zorunlu 

olarak bölgesel üretilen ürün ve hizmetlerden faydalanan insanlar; günümüzde dünyanın her 

yerinden bu küresel ürün ve hizmetlere çok rahat ulaşabilmektedir. Bu yüzden işletmeler, ürün 

ve hizmetlerinde farklılıklar ve yenilikler sunmalı, bunları ihtiyaca, kişiye ve topluma 

özelleştirmelidirler, bunu da ancak AR-GE ve yenilik ile gerçekleştirebilirler. Son yıllarda her 

alanda olduğu gibi işletmeler ve yönetim alanında da AR-GE ve yenilik kavramı ve innative 

olmak çok önemli hale gelmiştir. Son yirmi yıl boyunca AR-GE ve yenilik çeşitli sosyal 

bilimlerde oldukça etkin bir araştırma alanı bulmuş ve yönetimin ilgi noktası haline gelmiştir. 

 

Bu çalışmanın amacı; işletmelerin hayatını sürdürmesindeki en önemli kavramlardan 

biri olan Araştırma ve geliştirme ve yenilik ile ilgili kavramları açıklamak ve bu alanda Mersin 

ili ile ilgili yapılmış göstergeleri kullanarak hangi alanlarda hangi tedbirleri almak gerektiğini 

önceden öngörebilmektir. Bu çalışmada çeşitli kamu ve özel sektör tarafından hazırlanan 

Mersin ile ilgili Arge ve yenilik değerleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarından 

beklentimiz; Mersin’in durumunu ortaya koymak, hükümet, işletmeler ve bireyleri 

bilgilendirerek, iktidarlar, iş dünyası, yöneticiler, bilişimciler, yatırımcılar, eğitimciler, 

üniversiteler için farkındalık yaratıp, geleceğe yönelik planlamalar, stratejiler ve yönetimsel 

araçlar geliştirmelerinde rehber olmaktır. 
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Abstract 

Research & Development and Innovation in Digital Economy: Mersin Values by Global 

Indicators 

In the years when global competition has intensified and turned into different forms and 

we are heading toward the 4th industrial revolution, the economic development depends not 

only on the amount of labor, capital and natural resources but also on the progress made in 

innovation via information and communication technologies. For this reason, when analyzing 

economic development, it would be a correct approach to analyze economic factors by 

spreading wider perspectives and to examine their competitiveness between the countries. In 

today’s world of global competition, Research & Development (R&D) and innovation are very 

important for enterprises in order to be able to take place in global market, to move forward and 

to have a voice in the market. People in the past were inevitably benefited from goods and 

services produced locally however in today’s world can reach to all kinds of products and 

services produced globally. That is why the enterprises should present variations in their 

supplies and services and individualize them according to the demands of persons and 

communities. Research & Development and Innovation concept and being innovative have 

recently become an important concern in the fields of business and management as in every 

other. During the last 20 years innovation has found itself a significantly effective investigation 

area in various social sciences and have become the center of attraction by the executive 

committees.  

The purpose of this study is; explaining the concepts related to research and 

development and innovation which are one of the most important concepts in the life of 

enterprises and using the indicators made in this area in the field of Mersin, in which areas it is 

necessary to predict which measures should be taken. In this study, Research & Development 

values related to Mersin prepared by various public and private sectors were used. Our 

expectation from the results of this study; To present the situation of Mersin, to inform the 

government, businesses and individuals, to create awareness for governments, business world, 
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administrators, informatics, investors, educators, universities and to guide them in the 

development of future plans, strategies and administrative tools. 

Key Words:  

Global Innovation Index(GII), Research & Development (R&D), 4th Industrial Revolution, 

Mersin, Management Information Systems(MIS), Innovation  

 

GİRİŞ 

4.sanayii devrimini yaşadığımız günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun 

olarak üreten ve verimli olarak kullanan ülkelerin dünya ekonomisinde söz sahibi olacağı ve 

bunu yapamayan ülkelerin ise geri kalacağı herkes tarafından bilinmektedir. Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri (BİT), organizasyonlarda, yönetimde, üretkenlikte ve dolayısıyla ülkelerin 

refahında olumlu gelişmelere yol açmaktadır (Burma, 2015:114). Susman ve Santoz’a göre 

(2000:429) bilgiye dayalı yatırımların temel amacı "etkililiği" ve "etkinliği" artırmaya 

yöneliktir ve ülkelerin hem gelişim hızını artırmak hem de refah seviyesini var olan düzeyinden 

daha yukarı taşımaktır. Küresel rekabet gücünü artırmak isteyen ülkeler nitelikli işgücü, 

araştırma geliştirme, yenilik, enformasyon ve iletişim teknolojilerine öncelik vermeli, bunları 

kişisel, toplumsal ve devlet kurumları bazında içselleştirebilmelidirler.  

 

Ülkelerin ekonomik gelişmişliklerini belirleyen faktörler; tarihsel süreç içerisinde farklı 

biçimlerde gelişmiştir. Tarıma dayalı üretim yapan toplumlarda bu gelişmenin stratejik 

unsurunu tarımsal girdiler oluştururken, sanayii toplumlarında fiziki sermaye ve bilgi 

toplumlarında ise bilgi bir üretim faktörü olmuştur. Tarım toplumlarında en verimli topraklar 

ve sulama, sanayii toplumlarında kömür, petrol ve çelik, bilgi toplumlarında ise teknolojik bilgi 

birikimi ve teknolojik nitelikli işgücü en yüksek gelişmişlik ölçütü olarak karşımıza çıkmıştır.   

 

Küresel rekabetin yoğunlaşıp bambaşka şekillere dönüştüğü günümüzde bir ülkenin 

ekonomik gelişmişliği sadece emek, sermaye ve doğal kaynak miktarlarına bağlı değil, aynı 

zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri ile inovasyonda yaptığı ilerlemelere de bağlıdır. Bu 

nedenle ekonomik gelişmişliği analiz ederken ekonomik faktörleri daha geniş perspektife 

yayarak analiz etmek ve ülkeler arasındaki rekabet güçlerinin ölçüldüğü değerlerinde 

incelenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Dünyada ülkelerin inovasyon performansı ile ilgili 

düzenli olarak yayınlanan iki önemli rapor vardır. Bunlardan ilki her sene General Electric (GE) 

tarafından araştırılan Küresel İnovasyon Barometresi ve diğeri de her yıl Dünya Fikri Haklar 
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Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD işbirliğinde hazırlanan Küresel İnovasyon 

Endeksi (KİE)’dir. 

 

Bu çalışmada; 2018 yılı Küresel İnovasyon Endeksi (Global Innovation Index: GII) 

raporunda yer alan 2018 yılı Türkiye küresel inovasyon endeksi göstergeleri kullanılmıştır. 

2001 yılından beri WEF tarafından yayımlanan KİE raporunun 2018 yılı için "Energizing the 

World with Innovation" teması ismi özenle seçilmiş ve rapor içerisinde özellikle 4.sanayii 

devrimine ve inovasyonun önemine vurgu yapılarak gelecek ekonomilerin digital ekonomideki 

inovasyonla gerçekleşeceği belirtilmiştir.  

 

Inovasyon (yenilik) kelimesi latince bir sözcük olan “innovatus” tan türemiştir. Yenilik, 

yeni ürünlerin ve üretim yöntemlerinin tanıtımında, yeni pazarların açılmasında, yeni 

hammaddelerin keşfedilmesinde ve yeni organizasyonların uygulanmasında oluşur. 

(Schumpeter, 1934). İcat ile inovasyon arasında fark vardır ve bu fark da ticari olarak 

geliştirilebilme özelliğinden kaynaklanmaktadır (Roberts, 1998:27). Inovasyonu çeşitli 

özellikleri açısından şu şekilde değerlendirebiliriz. Inovasyon bir rekabet aracıdır, inovasyon 

bir sistemdir, inovasyon kurumsal ve ulusaldır, inovasyon yayılımcı ve değişimci etki yaratır, 

inovasyon tüm çevrelerle etkileşim içindedir.  

Şekil-1: Inovasyonun özellikleri 

 

Inovasyon aracılığı ile ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran ülke ve şirketler fark yaratarak, 

diğerleriyle yarışta öne geçerler. Artan üretim, ihracat, satış ve personel kapasiteleri ile milli 

gelir ve toplumsal refahlarını yükseltirler. Ayrıca günümüzün en büyük sorunlarından biri olan 

işsizliğe de çözüm yolu bularak istihdamlarını artırırlar. Yenilikçilik, girişimciliğin bir aracı ve 

refah seviyesine ulaşmak için bir kaynak oluşturmayı sağlayan bir eylemdir. (Drucker, 1985). 

Bu yüzden ülkeler ve işletmeler her alanda sürekli olarak yenilenmek zorundadırlar.  

Innovation 

Rekabet 
aracıdır

Bir sistemdir

Süreç ve 
sonuçtur

Kurumsal ve 
ulusaldır

Yayılımcı ve 
değişimci 

etki yaratır

Tüm 
çevrelerle 
etkileşir
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Türkiyenin gelişmekte olan ülkeler grubundan, gelişmiş ülkeler grubuna geçebilmesi ve 

bu ülkeler içerisinde yerini alabilmesi için inovasyondaki yerinin tespit edilmesi, eksiklerinin 

doğru analizi edilmesi ve daha sonra doğru ve etkin inovasyon politika ve stratejilerinin 

oluışturulması gerekmektedir. Yenilikçi fikirler, ürünler ve süreçler, kuruluşların rekabet 

güçlerinin güçlendirilmesinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. (Tiwari,2007).  

 

4. SANAYİİ DEVRİMİ 

Bugün ekonomiler bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde dijital ekonomiye dönüşerek 

kritik bir devrilme noktasına gelmiştir. Ekonominin bilgi ve iletişim teknolojileri ve internetin 

gücüyle bambaşka bir boyuta gittiği günümüzde daha 3-5 yıl öncesine kadar 3. Sanayii Devrimi 

konuşulurken, bugün dünya artık ENDÜSTRİ 4.0 adı verilen 4.sanayii devrimini konuşuyor. 

Sanayii devrimi veya endüstri devrimi üretimde makinelerin kullanılmaya başlanması sürecini 

anlatmak için kullanılan bir terimdir. 4.sanayii devrimine dönüşüm daha çok 3.sanayii 

devriminin yani “digital devrimin” alt yapısı üzerine inşa edilmiştir. 4.sanayii devrimini önceki 

endüstriyel devrimlerden ayıran en önemli şey bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin 

üstel bir hızda olması, tüm büyük sanayii dallarında değişimler öngörmesi ve bunların tüm 

üretim, yönetim ve yönetişim sistemleri üzerindeki etkileridir. Yeni ekosistemlere geçiş olarak 

tanımlanan 4.sanayii devrimi sadece ekonomileri değil, aynı zamanda üretim, yönetim, 

yönetişim, yaşama, çalışma ve birbirimizle olan ilişki biçimlerimizi de değiştirmektedir. 

Günümüz toplumlarının yeni adı artık “Toplum 5.0” dır. Ekonomilerin bilgi ve iletişim 

teknolojilerine dönüşümünde bu değişikliklerden en önemlisi yönetim anlayışı ve yöneticilerin 

görevlerinde olmuştur.  Günümüz yöneticilerinin değişimle baş etmek için kullandığı 

araçlardan biri olan bilişim teknolojileri; yöneticilerin yeni ürün ve hizmetler yaratması, teslim 

etmesi ve örgütlerini yeniden yönlendirmesi ve tasarlamasında güçlü bir rol oynayacaktır. 

(Laudon&Laudon, 2010)  

 

İlk olarak Almanya’da gündeme gelen Sanayii 4.0 devrimi; küresel boyutta yaşanan 

değişimlere ayak uydurmak zorunda kalan ve artan rekabet koşulları arasında rekabet 

üstünlüklerini devam ettirebilmek amacıyla bazı ülke ve şirketlerin geliştirdiği stratejilerden 

biridir. Konu aynı zamanda; 23 Ocak 2016 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentine bağlı 

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu genel merkezinde gerçekleşen 2016 yılı Davos Ekonomi 

Zirvesininde en önemli ana konulardan birisi olmuştur. Daha sonra; Dünya Ekonomik 
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Forumu'nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab’ın Şubat 2016 ‘da yayımlanan “4. Sanayi 

Devrimi” isimli kitabı ile dünyada çok ses getirmiş ve yeni bir endüstriyel döneme işaret 

etmiştir. Sanayii 4.0 kavramı kısaca robotların üretimde kullanılmaya başlaması olarak 

tanımlanabilir. Kavram; Şekil-2’de gösterilen dokuz teknolojik unsur bileşenlerinden 

oluşmaktadır. Bu bileşenler; yapay zekâ, robotik, nesnelerin interneti, özerk taşıtlar, 3D 

yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama ve kuantum bilgi 

İşlem’dir.  

Şekil-2: Sanayii 4.0’ Tetikleyen Dokuz Teknolojik Unsur 

 

Kaynak: http://www.endüstri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/ 

Sanayii 4.0 devriminin temel amacı; birbirleri ile haberleşen, sensörlerle ortamı 

algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların üretimi devralıp; daha 

kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan bir üretim yapmada Bilişim Teknolojileri 

ile Endüstriyi bir araya getirmektir. Buna kısaca Siber-Fiziksel Sistemler veya Cihaz Tabanlı 

İnternet (İnternet of Things) diyebiliriz. Burada yeryüzündeki her türlü araç gerece entegre 

edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış tüm cihazlar birbiriyle bilgi ve veri alışverişi yaparlar. 

Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması ise; 

insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim 

yapabilecek “akıllı fabrikalar” demektir. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, 

maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi 

artacaktır. (https://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCstri_4.0). 4.sanayii devrimi aynı 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cihaz_Tabanl%C4%B1_%C4%B0nternet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cihaz_Tabanl%C4%B1_%C4%B0nternet
https://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCstri_4.0
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zamanda ülkeler arasındaki rekabet de artacaktır. Bu rekabette üretim hızı ve kalitesini artıran, 

teknolojik işgücü ve akıllı fabrikalara sahip olan ülkeler geleceğin ekonomilerini 

yürüteceklerdir. 

Sanayii 4.0 ile üretim hız ve kapasitesinin artıp, maliyetlerin düşmesi gibi gelişmeler 

birçok fayda sağlayacak olsa da başta işsizlik gibi bazı sorunları da beraberinde getirecektir. 

Pekçok alanda üretimde daha fazla sayıda robotların kullanılmaya başlaması, kalifiye 

elemanlarda dâhil olmak üzere insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltacak ve insanlar işsiz 

kalacaklardır. Sanayii 4.0 ile birlikte pekçok meslek yok olup; yeni, henüz adını bile 

bilmediğimiz meslekler ortaya çıkacaktır. Bunların dışında; güvenlik, siber saldırı tehdidi, 

gizlilik sorunları ve teknolojilerin işgücü piyasalarındaki kutuplaşma etkileri gibi zorluklar bizi 

beklemektedir. Bu zorlukları iyi idare eden ülkeler ve işletmeler Ar-Ge ve inovasyon yaratma 

potansiyeline sahip olabilecek ve bu sorunları yaşamayacaktır. Bu süreçte başarısız olan ülkeler 

zamanla belki de dünya ekonomisinden silinip gideceklerdir.   

 

Küresel İnovasyon Göstergesi ve Türkiye  

 Her yıl Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD işbirliği 

ile Küresel İnovasyon Endeksi yayınlanmaktadır. Bu endeks, Küresel İnovasyon Endeksi ile 

İnovasyon Girdi Alt Endeksi ve İnovasyon Çıktı Alt Endeksi olmak üzere iki alt endeksten 

oluşmaktadır. Bu iki alt endekste toplam yedi alt bileşenden oluşmaktadır. 

 

 Şekil 3: Küresel İnovasyon Endeksi’nin Genel Çerçevesi 

 

Kaynak : (Cornell University v.d. 2015:9)  
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Bu bileşenler altındaki göstergelerle puanlar hesaplanmakta ve farklı ülkeleri 

karşılaştırma imkanı sunan bir Küresel İnovasyon Endeksi rankları=sıralamaları 

bulunmaktadır. Endekste ayrıca ülkelerin inovasyon çıktıları için ne kadar girdi kullandığına 

işaret eden inovasyon etkililik oranı da hesaplanmaktadır.  

 

Bu çalışmada; Mersin ilini çeşitli Ar-Ge ve inovasyon göstergeleri ile incelemeden 

önce, Türkiye’nin KİE açısından dünyadaki yeri araştırılmıştır. Ülke olarak nerede olduğumuz 

bilinirse; Mersin ili için olumlu veya olumsuz değerlendirme veya kıyaslama daha kolay 

olacaktır. Bu çalışmada önce KİE açısından Türkiye’nin Dünyadaki yeri, daha sonra Mersin 

ilinin çeşitli kuruluşlarca yapılan Ar-Ge ve inovasyon göstergeleri araştırılmıştır.     

 

Türkiye Açısından: 

Tablo 1: 2018 ve 2017 Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Sıralaması          

 

Türkiye, 2017’ye göre, İnovasyon Girdileri 

Alt Endeksinde iyileşme gösterirken, 

İnovasyon Çıktıları Alt Endeksinde 

gerilemiştir. Tablo 1’de bir alt bileşende 

geçtiğimiz yıla göre iyileşme varsa yeşil, 

kötüleşme varsa kırmızı renk kullanılmıştır. 

Buna göre İnovasyon Girdileri Alt 

Endeksindeki ilerlemeler; Altyapı, Pazar 

Gelişmişliği ve İş Gelişmişliği alt 

bileşeninde; gerilemeler ise Kurumlar ve 

Beşeri Sermaye/Araştırma bileşenlerinde 

olmuştur. İnovasyon Çıktıları Alt 

Endeksi'ndeki gerilemeler ise hem Bilgi ve 

Teknoloji Çıktıları hem de Yaratıcı Çıktılar 

bileşenlerinde olmuştur. Türkiye’nin 216 

ülke içerisinde en kötü olduğu bileşenler 

102.sıra ile siyasi ortam ve inovasyon 

bağlantıları bileşenleridir. Bunu sırası ile iş 

ortamı(97), düzenleyici ortam(97) ve 

eğitim(82) izlemektedir. 
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Kaynak: http://www.redisinnovation.com/single-post/2018/07/11/Küresel-İnovasyon-

Endeksi-2018-Sonuçları-Açıklandı 

  KİE genel endeks ve alt endeksler bakımından 2018 ve 2017 yıllarına ait Türkiye 

sıralaması Tablo 1’de verilmiştir. Türkiye 2017 yılında 127 ülke arasında 43.sırada iken, 2018 

yılında 126 ülke arasında 7 sıra gerileyerek 50.sırada yer almıştır. Rapordaki performans 

kategorilerine göre değerlendirmede ise, Türkiye bu yıl, "kalkınmışlık düzeyine göre beklenen 

seviyenin altında performans sergileyen ülkeler" arasında yer almıştır. Tablo 1’de KİE 

açısından hangi bileşenler ve göstergelerde ilerleme ve gerileme kaydettiği görülebilir. 

 

Türkiye'nin inovasyon göstergelerinde altyapı bileşeninde yükseliş söz konusudur. 

Altyapının bileşenleri, bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırımlar, elektrik, enerji, 

tedarik ve çevre altyapılarına yapılan yatırımlar gibi kalemler bulunmaktadır. Türkiye, diğer 

ülkelere göre altyapı bileşenlerinde iyi olmasına rağmen; bunu içselleştiremeyip inovasyon 

bağlantısı olarak kullanamamakta, yani inovasyon oluşturamamaktadır. Bundaki en önemli 

etkenin eğitim olduğunu düşünülebilir. Bu konunun eğitimcilerle ciddi olarak araştırılması 

gerekir.   

 

MERSİN İLİ AÇISINDAN: 

2017 yılında RIS+MERSİN konulu Çukurova kalkınma ajansı tarafından yapılan 

“Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu” na göre Mersin İli bulguları ve önerileri kısaca şu şekilde 

özetlemek mümkündür: (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2017:7) 

a- KOBİ’lerin yoğun olduğu Mersin’de küçük ve orta ölçekteki firmaların AR-GE 

kapasitesini geliştirmiş daha büyük işletmelere dönüşmeleri, ulusal ve uluslararası alanda 

rekabet gücünü artırabilmesi için gereklidir.  

b- İl’deki üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek adına zaten yapılmakta olan 

bilinçlendirme faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılarak devam ettirilmesi ve inovasyon kapasitesi 

yüksek projelerin faaliyete geçirilmesinin sağlanması gerekmektedir.  

c- İl’deki gerek büyük firmaların gerekse KOBİ’lerin yüksek katma değerin dört ana 

bileşeni olan AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya bugünkünden çok daha fazla önem 

vermeleri önerilmektedir.  

d- Mersin için özellikle, inovasyon potansiyeli yüksek olan sektörler hakkında altını 

çizmemiz gereken noktaları şu şekilde özetleyebiliriz: 

Çukurova Kalkınma Ajansının yaptığı araştırma raporuna göre; Mersin ilinde inovasyon 

potansiyeli en yüksek olan alanlar tarım ve turizm değil; ağaç işleme ve mobilya, çimento, 
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inşaat, lojistik, karasör ve römork, makine ve ekipman imalatı, plastik ve kauçuk ürünleri 

imalatı, cam ve cam ürünleri imalatı olmuştur. Bu sonuca göre; gelecekte Mersin için 

hazırlanacak bir kalkınma stratejisi tasarlanırken bu tespitler göz önüne alınmalıdır. Hem 

inovasyon potansiyeli yüksek olan sektörler hem de tarım ve turizm gibi geleneksel sektörler 

bu stratejinin içinde birlikte ele alınmalıdır.  

 

Bir ülkede veya ilde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunluğunun 

ölçülmesindeki en önemli göstergelerden birisi o bölgenin yapmış olduğu Ar-Ge 

harcamalarıdır. Şubat 2017 yılında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 

RIS+MERSİN Arge ve İnovasyon mevcut Durum analizi raporuna göre Mersin AR-GE 

harcamaları şöyledir: (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2017:14) 

 

Tablo 2: Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Harcamalarının Net Satışlar İçerisindeki Payı 

 

 

Grafik 1: 2014 yılı İller Bazında Ar-Ge Harcamalarının Net Satışlar İçerisindeki Payı 

 

Kaynak : MTSO, Ekomik Rapor 2016 

 

Türkiye genelinde Mersin ilinin Ar-Ge harcamaları incelendiğinde; 2014 yılında Mersin 

ili Türkiye’de %0,42’lik pay ile 17sıradır. Mersin 2013 yılında 16.sırada iken 2014 yılında 1 
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sıra gerilemiştir. Bu dönem için Ar-Ge harcamalarının net satışlar içerisindeki payına 

bakıldığında ise sahip olduğu %0,029’luk pay ile 46.sırada yer almaktadır. Türkiye genelinde 

Ar-Ge harcamasındaki payı ile üst sıralarda yer alsa da Ar-Ge Harcamalarının Net satışlardaki 

payı ile oldukça altında olduğu gözlenmektedir. (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2017:15) 

 

Tablo 3: Tescilli Coğrafi İşaretler 

 

Kaynak : Türk Patent Enstitüsü – www.tpe.gov.tr 

 

2015 yılı itibari ile Türkiye genelindeki Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan toplam 

168.426 sınai mülkiyet başvurusunun sadece %1,84’ü TR62 bölgesine ait bulunmaktadır. 

Mersin’in Türkiye genelinden aldığı pay ise %0,85’dir. İnovasyon(yenilik) faaliyetleri 

açısından Mersin ili istenen düzeyde bulunmamaktadır. Mersin’e ait 6 adet coğrafi işaret tescili 

alınmış ürün bulunmaktadır.    

 

Tablo 4: Marka Başvuru ve Tescil Sayıları 

 

Kaynak : Türk Patent Enstitüsü – www.tpe.gov.tr 

 

2015 yılı başvurularına göre; 81 il içerisinden marka başvurularında Mersin ili 12. 

sırada, tescil edilmiş marka sayısı açısından da 12. sırada yer almaktadır. Mersin ili için 2011 

yılından 2015 yılına göre marka başvuru sayısı %3,4 oranında artmıştır. Mersin ili 2011 yılında, 
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Türkiye genelindeki tescil edilmiş marka sayısından %0,96 oranında pay alırken, bu pay 

2015’te küçük bir artışla %1,04 olmuştur. 

Tablo 5: Faydalı Model Başvuru ve Tescil Sayıları 

 

Kaynak : Türk Patent Enstitüsü – www.tpe.gov.tr 

 

Mersin, faydalı model başvurularında 16. sırada yer almaktadır. 2011 yılından bu yana 

faydalı model başvuruları %16 oranında azalmıştır. Toplam faydalı model tescilinden 2011 

yılında %0,71 pay alan il, 2015’te %0,36 oranında pay alabilmiş, iller arası sıralamada ise 18. 

sırada yer almıştır. 

 

Tablo 6: Patent Başvuru ve Tescil Sayıları 

 

Kaynak : Türk Patent Enstitüsü – www.tpe.gov.tr 

 

Mersin ili patent başvurularında 14. sırada yer almaktadır. 2011 yılından 2015 yılına 

patent başvuruları %167 oranında artmıştır. Toplam Türkiye genelindeki patent tescillerinden 

2011 yılında %0,03 pay alan Mersin, 2015 yılında bu payını %0,07’ye yükseltmiştir. Patent 

tescili açısından Mersin ili Türkiye’de 15. sırada yer almıştır. 

 

Tablo 7 : Endüstriyel Tasarım Başvuru ve Tescil Sayıları  

http://www.tpe.gov.tr/
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Kaynak : Türk Patent Enstitüsü – www.tpe.gov.tr 

 

Endüstriyel tasarım başvurularında 18. Sırada olan ilin, son 4 yıl içerisinde endüstriyel 

tasarım başvuruları %3,85 oranında azalmıştır. Mersin ilinin, toplam endüstriyel tasarım 

tescilinden 2011 yılında aldığı %0,15’lik pay, 2015 yılında %0,9’a düşmüş ve 81 il arasında 

25. sırada yer almıştır. 

 

SONUÇ  

Teknoloji ve bilişim dünyasındaki gelişmeler her geçen gün şaşırtıcı bir hızla artmaya 

devam etmekte ve yaşamın her alanında bizi etkilemeye devam etmektedir. Internet ve bilişim 

teknolojileri dünyamızı küçültmüş, küresel hale getirmiş ve rekabette ülkeler arasındaki sınırlar 

ortadan kalmıştır. Dünya hızla globalleşirken işletmelerdeki en önemli rekabet unsuru artık para 

ya da doğal kaynaklar değil, sahip olduğu bilişim teknolojileri olmuştur. Bilişim teknolojileri, 

yöneticinin karar vermesi için gerekli bilgiyi değişik kaynaklardan toplayan, işleyen, saklayan 

ve verileri raporlayan formal bilgi sistemleridir (Tekin vd., 2000: 83). Nomura göre; 

işletmelerin sahip olduğu bilgi sistemleri; sermaye toprak gibi geleneksel işletme 

kaynaklarından biri haline gelmiş (Nomura,2002:263-278) ve modern iş kuruluşlarının 

omurgasıdır. (Collier, 2009: 148) 

 

Bu araştırmada iki konu ele alınmıştır. Bunlardan birincisi; her yıl Dünya Fikri Haklar 

Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD işbirliği ile hazırlanan Küresel İnovasyon 

Endeksinin 2018 yılı endeks değerleri açısından Türkiye’nin rank değerlerini araştırmaktır. 

İkincisi ise; Mersin ilinin Ar-Ge ve inovasyon değerleri açısından rakamlarla 

değerlendirilmesidir. Yapılan araştırmalara göre her iki kategoride şunlar saptanmıştır.  

 

Türkiye açısından: Türkiye, 2017’ye göre, İnovasyon Girdileri Alt Endeksinde 

iyileşme gösterirken, İnovasyon Çıktıları Alt Endeksinde gerilemiştir. Bu durum tablo 1’de 

gösterilmiştir. Tablo 1’de bir alt bileşende geçtiğimiz yıla göre iyileşme varsa yeşil, kötüleşme 
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varsa kırmızı renk kullanılmıştır. Buna göre İnovasyon Girdileri Alt Endeksindeki ilerlemeler; 

Altyapı, Pazar Gelişmişliği ve İş Gelişmişliği alt bileşeninde; gerilemeler ise Kurumlar ve 

Beşeri Sermaye/Araştırma bileşenlerinde olmuştur. İnovasyon Çıktıları Alt Endeksi'ndeki 

gerilemeler ise hem Bilgi ve Teknoloji Çıktıları hem de Yaratıcı Çıktılar bileşenlerinde 

olmuştur. Türkiye’nin 216 ülke içerisinde en kötü olduğu bileşenler 102.sıra ile siyasi ortam ve 

inovasyon bağlantıları bileşenleridir. Bunu sırası ile iş ortamı(97), düzenleyici ortam(97) ve 

eğitim(82) izlemektedir. Bu göstergelerden Türkiye’nin eğitim sisteminde ciddi sorunların 

olduğunu ve bunları çözecek eğitim reformlarına ihtiyacı olduğunu görüyoruz. 

Mersin ili açısından: Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Harcamalarının Net Satışlar 

İçerisindeki Payı, 2014 yılı İller Bazında Ar-Ge Harcamalarının Net Satışlar İçerisindeki Payı, 

Tescilli Coğrafi İşaretler, Marka Başvuru ve Tescil Sayıları, Faydalı Model Başvuru ve Tescil 

Sayıları, Patent Başvuru ve Tescil Sayıları, Endüstriyel Tasarım Başvuru ve Tescil Sayıları 

araştırılmıştır. Bu değerler tablo ve ve grafiklerle sunulmuştur.  

 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre; Türkiye ve Mersin ili için şu yorumları yapabiliriz. 

Türkiyede, gelecekte robotların üretimi devralmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azalacak ve 

yabancı şirketlerin yatırımlarını kendi ülkelerine yapmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle 

ülkemizin üretim merkezi yerine, inovasyon merkezi olarak gelişen global pazarda kendine yer 

bulması gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin önünde zorlu bir süreç mevcuttur. 2. ve 3. 

Sanayi Devrimi arasında bir evrede bulunan ülkemizin, 10 ila 15 yıl içerisinde tamamen 

Endüstri 4.0 girileceği düşünüldüğünde gelişen teknolojiyi yakalayıp rekabet edebilecek 

konuma gelmelidir. Bu anlamda Türkiye’nin ülkesini gelişen teknolojiye ayak uyduracak 

mühendislere ihtiyacı vardır. 

 

Ülkelerin milli gelir ve refahlarının artması, işletmelerin küresel alanda rekabet 

edebilmesi ve hayatını sürdürmesindeki en önemli kavramlardan biri olan inovasyon için; 

dünya ülkelerini kapsayan “The Global Innovation Index” rankları açısından 2018 yılında 

Türkiye’nin dünyadaki durumu nedir, güçlenen, zayıflayan ve ilerleme kaydedilemeyen alanlar 

hangileridir ve çözüm olarak hangi alanlarda hangi tedbirlerin alınması gerekmektedir? 

 

Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler grubundan gelişmiş ülkeler grubuna geçmesi, 

küresel rekabette öne çıkabilmesi ve adından söz ettirebilmesi için inovasyon mucizesine 

ihtiyacı vardır. Gelişmekte olan ülkelerin inovasyondan fayda görmesi gelişmiş olan ülkelere 
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göre daha hızlı ve etkili olacaktır. Türkiye Inovasyon açısından henüz doyma noktasına 

ulaşmamıştır.  

 

Çalışmamızdan elde edilen bulgular; hükümetler, karar alıcılar, kamu kurumları, özel 

sektör işletmecileri, yöneticiler, eğitimciler, toplum bilimciler, üniversiteler, araştırmacılar için 

önemli anlamlara sahiptir. Türkiye’de her alanda görev yapan yönetimin inovasyona öncelik 

vermesi gerekmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulguların ilgili yıl özellikleri dikkate alınarak 

iktidarlar, iktisatçılar, yöneticiler, eğitimciler ve sosyologlar tarafında da kendi alanları 

açısından irdelenerek yorumlanması gereklidir.  

 

Bir ülke veya şehir inovasyon olduğunda ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırarak diğer 

ülkeler içinde fark yaratacak ve dolayısıyla üretim, ihracat, milli gelir, toplumsal refah ve 

istihdamını arttıracaktır. Türkiye kendi inovasyon stratejilerini önceliklerine göre belirlemeli 

ve kalkınma planlarında bu hedeflere ulaşmada izleyeceği yöntem ve sonuçları belirlemelidir. 

Bu zorlu ve zorunlu süreçte; hükümetler, kamu kurumları, üniversiteler, yöneticiler, sanayi, 

teknoloji, endüstri ve bireyler inovasyonu benimsemeli, desteklemeli ve bu süreçte yer 

almalıdır.  

 

Sonuç itibarıyla genç, teknolojiyi içselleştirmiş ve büyüyen işgücüne sahip Türkiye, 

küresel ekonomideki rolünü değiştirecek büyük bir dönüşüm yaratma fırsatının eşiğindedir. 

Türkiye sanayisinin gelişmesinde ve rekabetçiliğinin arttırılmasında çok temel bir faktör ve 

fırsat olacağına inandığımız Sanayi 4.0 devriminin yakalanması ve öncü ülkeler arasında yer 

alınması için tüm paydaşların ortak bir ülke planı ve hedefi çevresinde odaklanarak çalışması 

bir aciliyet ve zorunluluk göstermektedir. Türkiye, önündeki bu fırsatı hayata geçirmek için 

gerekliliklerini, önceliklerini ve bir yol haritasını ortaya koymalıdır. Bu yol haritasının  tüm 

paydaşlarla işbirliği içinde ve kararlı bir şekilde uygulanması önümüzdeki on yıl için ülke 

gündeminin en temel maddelerinden biri olmalıdır.  
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Erken Cumhuriyet Dönemi Planlama Kültürü ve Yeşil Politika 

Arayışlarında Hermann Jansen Etkisi: Mersin ve Tarsus Kent Planı 

Örnekleri  

Kübra Cihangir Çamur21 

Sibel Gazi Tabel22 

ÖZET 

Bu bildirinin konusunu, Mersin ve Tarsus’un ilk modern kent planlarını yapmış olan 

Alman Prof. Hermann Jansen’in Türkiye’de kent planlama kültürüne kattığı değerler ve 

nüveleri burada atılan planlamada yeşil politika ilkeleri deneyimi ile bunların günümüze 

ne şekilde evrildiğinin anlaşılması oluşturmaktadır. 

“Planlamada yeşil politika”, “planlama kültürü” gibi kavramlar, bugün yüklendiği 

anlamı ile değil, kavramlar tarihi göz önüne alınarak, o dönemde taşıdığı anlamıyla 

anlaşılmalıdır. Zira zamanla kavramların ifade ettiği anlam ve içerik değişebilir. 

1920’lerde “planlamada yeşil politika” denince, günümüzdeki yeşil hareketler veya 

yeşil politika anlaşılmamalıdır, ancak onunla örtüşen noktaları mevcuttur. O dönemin 

planlamada yeşil politika hedefleri, daha çok toplumun ruh ve beden sağlığını ilgilendiren 

konulardı. 

Planlama kültürü ise, bir kentin planlamasını etkileyen ve planlamanın etkilediği her 

şeyin karşılıklı etkileşimi ile oluşur. Cumhuriyetten önce, hatta tarih boyunca adı “planlama” 

olarak konmamakla birlikte, kentlerde bir yerleşim kültürü mevcuttu. Ancak cumhuriyet, 

modern kent planlamasının kurumsallaşmasını sağladı. 

Mersin ve Tarsus kentleri, büyüklük ölçeği; bahçe içindeki evleri; toplumu yeşille ve 

suyla buluşturma olanakları; tarihi kent merkezi; çok kültürlü sosyal, ticari ve siyasal yapısı ile 

Jansen’in planlama anlayışını sergilemesine imkan tanıyordu. Diğer bir deyişle, hem kır ve 

kentin birlikte var olabildiği Bahçeşehir kuramına göre; hem de organik gelişmenin ve estetik 

değerlerin hakim olduğu Camillo Sitte öğretisine göre planlama ilkeleri geliştirmek için 

                                                 
21 Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Öğretim Üyesi. 

e-posta: ccamurster@gmail.com 
22 Sibel Gazi Tabel, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Öğrencisi;  Şehir Plancısı, 

Kentleşme ve Çevrebilim Uzmanı. 

e-posta: gazisibel@gmail.com 

 

mailto:ccamurster@gmail.com
mailto:gazisibel@gmail.com


I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
116 

uygundu. Jansen’e göre  (1937:23-40) “küçük şehirlerin, kendi karakterini bozarak büyük 

şehirlere benzetilmesine uğraşılması hata idi.”  

Anahtar Kelimeler: Planlama Kültürü, Yeşil Politika, Mersin, Tarsus. 

 

ABSTRACT 

AN ASSESSMENT OF THE EFFECT OF HERMANN JANSEN ON EARLY 

REPUBLIC PLANNING CULTURE AND GREEN POLICY SEARCH: MERSİN AND 

TARSUS CITY PLAN EXAMPLES 

 

In this study, the values added to the modern urban planning culture by  Jansen, who 

also made the first plans of Mersin and Tarsus in the early Turkish Republican period and the  

core principles of green policy experience and how these evolved to present will be discussed. 

Concepts should not be understood by the meaning they involve today. In the 1920s, 

"green policy in planning", is not necessarily meant to be today's green movement or green 

policy, but there are some common points. Green policy objectives in planning of that era 

concern the soul and body health of the community. 

City planning culture occurs with mutual interaction of everything that effects or being 

effected by planning. Before the Republic, there existed a settlement culture of cities though it 

was not named as "planning". However, the Republic ensures the institutionalization of the 

modern city planning  

The properties that Mersin and Tarsus cities had, such as their magnitude scale;  houses 

with garden; facilities to date community with green and water; the historic city center; 

multicultural social, commercial and political structure, gave possibility to Jansen to exhibit his 

planning approach. He could develop planning principles in harmony with the theory of Garden 

City and the Camillo Citte’s approach.  

Keywords: Planning Culture, Green Policy, Mersin, Tarsus. 

 

 

Giriş ve Yöntem 

Yazıda kullanılan “planlamada yeşil politika”, “planlama kültürü” gibi kavramlar, 

bugün yüklendikleri anlamı ile değil, kavramlar tarihi göz önüne alınarak, kavramın o dönemde 

taşıdığı anlamıyla anlaşılmalıdır. Zira, zamanla kavramların ifade ettiği anlam ve içerik evrilir.  

Kavram, tarihsel bağlamında değerlendirilmediğinde, örneğin “planlama kültürünün” 

Osmanlı’da veya erken Cumhuriyet Türkiye’sinde var olamayacağı savunulabilir. Bu sav, en 
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basit biçimde “planlama olmayan bir yerde planlama kültürünün de olamayacağı” gerekçesine 

dayanabilir.  Oysa, cumhuriyetten önce de adı “planlama” olarak konmamakla birlikte, 

kentlerde bir yerleşim kültürü mevcuttu.  Anadolu’da Hititlerden başlayarak, eski Türklerden 

ve Anadolu’da yaşamış antik uygarlıklardan beri bir kent yapma kültürü ve kentsel yaşam 

kültürü var olmuştur. 

Kent planlaması (veya şehircilik) yeni bir kavram değildir; yeni olan kelimenin 

kendisidir. M.Ö. V. yüzyılda Miletos yeniden inşa edildiğinde,  Vauban (1633-1707) yirmi 

yılda 53 kent kurup, 300 kenti düzenlediğinde, “kent planlaması” yapılıyordu. Bu çalışmalara 

“kentleri düzenleme sanatı” adı veriliyordu (Ragon,2010:9). Yazıya konu olan dönemde 

“planlamada yeşil politika hedefleri” ile kastedilen ise daha çok toplumun ruh ve beden 

sağlığını ilgilendiren konulardır.  

Ankara imar planı yarışması, Türkiye’de kendi türünün ilk örneğidir (Tankut,1993:81). 

Yarışma süreci, beraberinde sağladığı düşünsel, hukuksal ve yapısal gelişim sayesinde, 

Türkiye’de modern bir “kent planlama kültürü” oluşturmak için başlangıç sayılabilir. 

Yarışmayı kazanan Jansen, daha sonra başka kentleri de planlamıştır. 

Cumhuriyetin kendisinde cisimleşmesi beklenen yeni başkentini planlaması, 

mimar ve şehircilik uzmanı Prof. Hermann Jansen’i Türkiye’deki diğer bütün yabancı 

mimar ve mühendislerden ayrı bir yere koymak için yeterli nedendir. 

Yazıda Jansen’in kent planlama kültürümüze kattığı değerler ile nüveleri burada 

atılan planlamada çevresel ilkeler deneyiminin öğrettiği olumlu veya olumsuz etkilerin, 

kültürel aktarım yoluyla günümüze dek planlama kültürümüzü etkilemesi tartışılacaktır. 

Yapılan çalışma yöntem olarak tarihsel gelişme bakış açısı içinde ele alınacaktır. 

Araştırmaya konu olacak özgül zaman birimi Jansen’in planlama dönemine de uygun olarak 

1929-1939 yılları arasını kapsamaktadır. Araştırma, Sosyal Çevre Bilimleri, Kent Planlama ve 

Tarih Bilimi dallarını ilgilendirdiği için disiplinler arası bir çalışmadır. Disiplinlerarası niteliğe 

sahip ve belirli bir tarihi dönemi inceleyen bu araştırmadaki modelin iç tutarlılığını 

sağlayacak olan temel kurgu, araştırma probleminin, yalnızca kuramsal olarak değil, 

somut kent planı örneklerinde ele alınmasıdır.  

Çalışmada dönemin gazete ve dergi yazıları, konuya ilişkin eserler, Jansen’in plan 

kararları, bazılarına ulaşılabilen plan raporları, Jansen’in konferanslarındaki söylemleri 

ve yazıları incelenmiştir. Jansen Berlin Teknik Üniversitesi’nde profesörlük yapmıştı. Bu 

üniversiteye ait Mimarlık Müzesi, Üniversite Kütüphanesi ve yine Berlin Teknik Üniversitesi 

Arşivi’ne gidilerek, Jansen’e ait gazete küpürleri, kendi yazdığı plan notları vb. bilgi ve 
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belgelere ulaşılmıştır. Berlin’deki Mimarlık Müzesi sayesinde Jansen’in Türkiye için yapmış 

olduğu tüm planlara ulaşılmıştır. 

Mersin Sempozyumu yazısına konu olarak Jansen’in bugün Mersin İli sınırları 

içinde ilk planlarını yaptığı Mersin ve Tarsus kent planları seçilmiştir. Bu planlar her yönü ile 

değil, ‘planlamada yeşil politika’ bağlamında yorumlanmaktadır. Günümüzdeki 

dönüşümünü görmek için ilk planın yanına, aynı sahanın güncel hal-i hazırı ve üçüncü 

şemada ise ikisinin üst üste çakışması yani sentezi konulmaktadır.    

          

Kavramsal Çerçeve: Planlama Kültürü Ve Planlamada Yeşil Politika 

Planlama Kültürü 

Planlama kültürü, bir kentin planlanmasını etkileyen ve planlamanın etkilediği her şeyin 

karşılıklı etkileşimi ile oluşur. Gullestrup’a göre (2009:3-21) planlama kültürü, kent 

planlamanın toplumsal, çevresel ve tarihsel temellerinin birikimi (Young, 2008:35) ile buna ek 

olarak bu temellerin maddi ve maddi olmayan sonuçlarının toplamıdır.  

Knieling ve Othengrafen’a göre (2009:42-43), planlama kültürü, bir toplumun sahip 

olduğu kurumsallaşmış veya paylaşılmış planlama uygulamalarını içeren bir usuldür. Ancak, 

planlama kültürü, planlama araçlarından ve planlama sürecinden daha fazlasını kapsar.  Zira, 

planlama, gelişme ve karar alma süreçleri toplumun kültürel yapısından etkilenmektedir. 

 Her planlama kültürü politik, yasal ve yönetsel geleneklerden ve güncel gelişmelerden, 

ekonomik ve teknik uygulamalardan, toplumsal gelenekler, değerler ve davranışlardan ve 

döneme ait toplumsal hareket ve davranışlardan etkilenmektedir (Sanyal, 2005:13). Erken 

cumhuriyet dönemi planlama kültürü ise, Osmanlı’dan gelen bir birikimin ötesinde, 

yabancı uzmanlar ve yeni yönetim kadrosunun dünya, ülke ve kent vizyonu ile 

şekillenecektir.   

 

Planlamada Yeşil Politika 

1920’lerde planlamada yeşil politika kavramından söz edilince günümüzdeki yeşil 

hareketler veya yeşil politika anlaşılmamalı ancak onunla örtüşen noktaları mevcuttur. 

Yazıya konu olan dönemde “planlamada yeşil politika hedefleri” ile kastedilen örneğin 

temiz suya erişim, caddelerin ve evlerin güneş alması, ağaçlandırma, halkın temiz hava 

soluyacağı yeşil alanlar, spor alanları, ruhu dinlendirecek manzaralı parklar gibi hedeflerdir.  

O dönemde nükleer santraller, küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi gibi küresel 

sorunlar vb gündemde yoktu. Sanayi kirliliğinin sonuçları, yanlış tarım politikası, kaynakların 

tükenmesi sorunu ekoloji bilimi açısından yeterince bilinmiyordu. Dönemin ana çevre sorunları 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
119 

sıtma gibi salgın hastalıklara yol açan bataklıkların kurutulması, temiz suya erişim, hava 

kirliliği gibi sağlık sorunlarıydı. Çevre sorunlarının ideolojiler ve ekonomi ile bağları yeterince 

kurulmamıştı, yani çevre konusu siyasallaşmamıştı.  

Bugün ve 1920’lerin yeşil politikasının ortak sayılacak noktalarına gelince, cumhuriyet 

rejiminin erki, hakim yerleşik düzene başkaldırması ile ‘kökten değişiklik’ yapan, devrimci 

ruha sahipti . Yurtta barış, dünyada barış anlayışı ile anti-militaristtir. Katılımcı demokrasi 

yoktur ama güçlü halk desteği vardır. Diğer ortak noktaları ise, sağlıklı toplumun ön koşulu 

olarak çevrenin korunması; iklim koşullarını, yoksulluğu ve tasarrufu gözeten planlama; esin 

kaynağı doğa olan estetik yaklaşım; çalışmaya, yerel kalkınmaya, kendine yeterliliğe önem 

verilmesi (Ankara Orman Çiftliği örneği gibi); kenti sanayileşmenin yıkıcı etkilerinden koruma 

amacı ve 1929 dünya ekonomik buhranı ardından izlenen devletçi politikalar olarak sayılabilir.  

 

Jansenin Çevre Anlayışı 

Bu dönemde sanayileşmenin kentler üzerinde yarattığı kötü etkilere çare arayışı 

dünyada çeşitli kent kuramlarını veya kent ütopyalarını doğurmuştu.. Jansen, iki kent 

öğretisinden etkilenir.  Aachen Teknik Üniversitesi’ndeyken Camillo Sitte’nin öğrencisidir. 

Kendi ülkesinde kayıtsız kalınan Sitte, Almanya ve İsviçre’de bir ekol yaratmış ve bu ülkelerde 

“modern şehirciliğin babası” olarak adlandırılmıştır. Bu öğreti, mevcut kentsel mekânın estetik 

bileşenlerine ve yaya dostu çevre tasarımına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgilidir. 

Jansen, Ebenezer Howard’ın “Bahçeşehir Kuramı”ndan da etkilenmiştir. Aslında 

Bahçeşehir terimi Howard’ dan önce dile getirilmiştir. Örneğin Fourier, 1820’de yazdığı yazıda 

sanayi etkinliklerini toprak işleriyle harmanlayarak, bahçeşehri  yetmiş yıl öncesinden 

tasarlamıştır (Ragon,2010:51). Ancak kuram, Howard ile geliştirilmiş, ses getirmiş ve gerçek 

kentlerde uygulanmıştır. 

Bahçeşehir kuramının ana ilkeleri, örneğin kendisine yetmesi, kentsel işlevlerini 

bölgeleme yerine birleştirme yanlısı olmasıyla kompakt kent tercihi, yeşil kuşakları vb 

değerlendirildiğinde 21. Yüzyılın ekolojik kent fikrinin temellerini oluşturduğu söylenebilir. 

Jansen, Türkiye’de konut mekanı tasarımlarında Howard’ın Bahçe Şehir Okulu’nu 

izlerken, eski kent-yeni kent ikileminde eski kenti sanatsal bir öğe olarak öne çıkaran ve tarihsel 

dokuyu bozmamaya özen gösteren Sitte’nin Güzel Sanatlar anlayışını (Keskinok,2012), diğer 

bir ifadeyle kent estetiği odaklı öğretisini uygulamıştır. 

Jansen’in çevre anlayışı, doğanın kendi içsel değerinin farkındalığı, kamu sağlığı ve 

estetik anlayışı ile birlikte şekillenmektedir. Ankara İmar Planı Raporu’nda (1937:30): 

“Ankara’nın imarında yapılacak en mühim iş tabiatın hediye ettiği yeşillikleri korumaktır” 
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diyen Jansen, bu anlayışını hazırladığı diğer kentlerin planlarına da yansıtacaktır. Aynı raporda 

şöyle der: 

Asırlarca insanlar Anadolu toprağından çalarak istifade ettiler. Ormanlar kayboldu. 

Çaylar kurudu. Kıtlık, verimsizlik umumileşti. Şimdi nihayet  düşünmeye başlanıldı. 

Başıboş gidişlerin önüne geçilerek tecavüzler durduruldu. 

Kent planlanırken halka açık serbest sahalarda, manzara itibarı ile çok kıymetli doğal 

güzelliklerin kadim şekilleri ile korunması durumunda mali sonuçların daha başarılı olacağını 

savlar. Örneğin tepe, spor çayırları, vadiler, çaylar, göller, eski kaleler, küçük orman vb. 

müstakbel şehir planında şehrin bir mahallesi olacak biçimde yer alırsa, bunun sayesinde bu 

civar pek önemli kıymet artışı sağlar. Bu kıymet artışı ise bu doğal güzelliklerin ihyası için 

yapılmış olan mali fedakarlığın azlığı oranında, şehir için çok uygun olacaktır. 

(Jansen,1936:32). 

Jansen’in satın alma kuvveti az olanların dahi bahçeli eve sahip olabilmesi için 

kooperatif önerileri; Bend Deresi yakınlarındaki bazı mahallelerde küçük bahçe alanları 

ayırması; hazırladığı tüm planlarda yeşil aksların yapı adalarını ve kenti ağ gibi sarması; o 

tarihlerde yaya hakkı kavramını düşünmesi; doğal verileri dikkate alarak planlama yapması; 

“yeni ev inşaatında güneş görmeyen oturma kısımları kabul edilemez” diyerek konutları ve 

caddeleri konumlandırması, halk sağlığı için önerileri gibi plan kararları, Jansen’in kent 

planlamasında yeşil politika hedeflerine örnek oluşturur.  

 

Jansen’in Mersin Kent Planında Yeşil Politika Hedefleri 

Mersin kentinin ilk planı, araştırma yazısının konusuna uygun olarak yeşil politika 

ilkeleri boyutu açısından ele alınacaktır. Mersin sahip olduğu büyüklük ölçeği; iki katlı ve bahçe 

içindeki evleri; toplumu yeşille ve denizle buluşturma olanakları; tarihi kent merkezi; çok 

kültürlü sosyal, ticari ve siyasal yapısı ile Jansen’in planlama ilkelerini uygulamasına elverişli 

bir kentti. Yani gerek kır ve kentin birlikte var olabildiği Bahçeşehir akımına uygun planlama 

yapmak için, gerekse Camillo Sitte öğretisine göre organik gelişmenin ve estetik değerlerin 

hakim olacağı bir planlama geliştirmek için uygundu. Nitekim, Jansen tarafından hazırlanarak 

1938 yılında yürürlüğe giren Mersin’in ilk İmar Planı’nda bu doğrultuda hedefler göze 

çarpmaktadır.  

Nisan 1939 tarihli Belediyeler Dergisi (Yıl IV,Sa:44:61) Nafia Vekaletince onaylanan 

Mersin’in müstakbel planını ele alır. Bu yazıya göre planda Mersin üç bölgeye ayrılmıştır: 

1- İskan Bölgei, 2-Endüstri bölgesi,3-Ticaret bölgesi 
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Plan aşamasında havaalanının batısındaki alanda önerilen “amele mahallesi” işçilerin iş 

yerlerine ve ulaşım imkânlarına yakın düşünülmüştür. İşçilerin aileleriyle sağlıklı ortamda 

yaşamaları için konut adaları tamamen yeşil kuşakla sarılmıştır. 

Ne var ki uygulama aşamasında ne bu mahalle, ne de havaalanı hayata geçemeyecektir. 

Jansen’in, planlamada Bahçekent yaklaşımını yansıtan öneri gelișme alanlarının ve amele 

mahallesinin uygulanmamasının temel nedeni Ünlü’ye göre (2009c:34) mülkiyetin dönüșümü 

ile ilgili süreçlerdir. Bu alanlarda tarımsal alanlar, plana uygun kentsel arsalara dönüşememiştir. 

Kent, Jansen’in öngördüğünden çok daha hızlı büyüdüğü için kısa zamanda, 1941’de yeni imar 

planına gerek duyulmuştur. Bizzat Jansen’in kendisi plan üzerinde değişiklikler yapmıştır.  

 

Şema 1: Jansen tarafından 1939’de Mersin için hazırlanan umumî planı  

Kaynak: Berlin TÜ Mimarlık Müzesi 

Jansen, Mersin halkının çok kültürlü yaşam içerisinde geliştirdiği kamusal alanda ortak 

eğlenme ve dinlenme alışkanlığına uygun öneriler getirmiştir. Bunu Atatürk Parkı’nda ve sahil 

plajı tasarımında görmek mümkündür.  
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Şema 2: Jansen Tarafından Hazırlanan Mersin Atatürk Parkının Planı (1936)  

Kaynak: Berlin TU Mimarlık Müzesi 

 

 

 

Şema 3: Jansen’in  Mersin Atatürk Parkı ve Hükümet Meydanı Planı (1937) 

Kaynak: Berlin TÜ Mimarlık Müzesi 

Bugün tarihi dediğimiz o gün için mevcut kent merkezi korunmaktadır. Limanın ve 

kentin batısında kalan kesim ise yeni konut gelişme alanıdır.   

Mersin kentine limana bağlı ticaret kenti karakterinin yanı sıra, muhteşem kumlu plaja 

sahip bir sayfiye kenti niteliğini vermek ister. Bunun için halkı denizle buluşturacak Mersin 

Plajını tasarlar. Jansen’e göre “Bu şehre hastane kadar plaj elzemdir” (Jansen, Yeni Mersin 

Gazetesi, 8 Ekim 1936).  
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Plajın girişinde arabalar için bekleme yeri vardır. Bunun hemen güneyinde denizi 

görecek biçimde bir kahvehane, bunun da güneyindeki denize bakan cephede dans ve içki terası 

önerilmektedir. Yine plajın hemen üstünde gölge yapacak pergolalı uzun bir gezinti yolu yer 

alır. Pergolanın kuzeyinde soyunma kabinleri bulunur. Etrafı yeşil alan ve sahil gibi doğal 

eşiklerle çevrilen alanda oyun çimeni, güneşlenecekler için dinlenme çayırı yerleri planda 

işaretlenmiştir. Kiraya verilebilecek yazlık küçük evler yapılmıştır. Plaja kentten giriş için 

bırakılan servis yolunun da etrafı ağaçlarla çevrilidir. Böylelikle kentin içinde doğayla baş başa 

kalınabilecek bir mekânsal düzenleme düşünülmüştür.  

 

Şema 4: Jansen’in Mersin Plajı tasarımı (1937)      

Kaynak: Berlin TÜ Mimarlık Müzesi 

 

Şehrin diğer güzel meyve bahçelerini oluşturan bölgesi el vurulmadan kalacak, yalnızca 

buralardan özel olarak tasarlanmış gezinti yolları geçecektir (Ayan a, 2016) 

Yazları sıcak iklimli Mersin’de konut bölgelerini ferahlatmak için caddeleri deniz rüzgarına 

ve geceleri dağ esintisine açık yani kuzey-güney yönünde açmak istemesi Jansen’in planlama 

yaklaşımına ışık tutmaktadır. Aynı amaçla, deniz kenarındaki yeşil saha önerisinden 

başlanarak şehir istikametinde 6 adet yeşil şerit düşünmüştür. Bu yeşil şeritler, deniz 

rüzgarının ötesinde, şehirle deniz arasında bağlantı sağlayacaktır (Ayan b, 2016). Yayaların 

araçla karşılaşmayacağı yeşil akslar ve tüm caddelerin ağaçlandırılması önerilir. 

Şema 10’da Jansen planı ve bugünün mukayesesi yapılabilir. Yeşil akslar imara açılmış, 

sayfiye kenti apartmanlaşmış, kumsal plajı dolgu ile yok olmuştur. Izgara ulaşım yollarını 
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tercih etmeyen Jansen eski kentteki organik dokuyu muhafaza ederken, bugünün Mersin’inde  

ızgara (dama tahtası) ulaşım modeli tercih edilmiştir. 

 

Şema 5  Mersin Planı 1938         Uydu Görüntüsü 2018                        Sentez 

 

 

Jansen’in Tarsus Kent Planında Yeşil Politika Hedefleri 

1935 yılında Tarsus’u gezen Jansen, şehrin sahip olduğu şelale, kentin içinden geçen 

ırmaklar, suyunun bolluğu, dağ ve deniz manzaralı tepesi gibi çeşitli tabiat güzelliklerine 

duyduğu hayranlığı dile getirmiştir.  

Bunları öne çıkarmak için planda sürekliliği olan yeşil yaya yolları,  bahçeler, parklar, 

bahçeli evler gibi peyzaj konularına azami özeni göstermiştir. Şehrin kuraklık manzarasını yok 

etmek, gölge ve serinlik temini, toz ve fena kokularla mücadele, estetik gibi nedenlerle 

ağaçlandırma meselesi bir kentsel politikaya dönüşmüştür. Yoğun ağaçlandırma hedefi için 

belediye bir fidanlık daha kurma gereği duymuştur.  

Jansen, Tarsus’un ilk şehir planını, 14 Ekim 1937 tarihli plan açıklama raporuyla birlikte 

belediyeye göndermiştir (Öz,2012:172-173). Bu planda sanayi alanı yer seçiminde ulaşım 

imkânları kadar sanayinin yaratacağı duman, ses gibi çevre kirliliklerini kentten uzak tutmak 

ve rüzgâr yönü hesaba katılmıştır (Gülersoy, Çelik ve Sönmez,2014:745). Planda tarihi kent 

merkezi korunmuş, buradan geçen Mersin ve Adana yolları şehir dışına nakledilmiştir. 

Çocukların yürüme mesafesinde okula ulaşması hedeflenmişti. Şehir parkının içine halk 

evi, açık ve kapalı yüzme havuzlarının yapılmasını; ayrıca tarihi Gözlükule’nin, o yıllarda 

bilimsel kazı yapan başkanından izin alarak biraz yükseltilmesini ve bu yükseltiye manzara 

kulesinin yapılmasını, bu tepenin ağaçlandırılmasını önermişti. Şelale ve çevresiyle halkın 

bağını kuracak düzenlemeler de plan raporunda ifade edilmekteydi (Öz,2012:173). Planda bir 

yayanın araç trafiğine hiç girmeksizin mahalleler arasında ulaşım imkanı bulduğu, yeşil yaya 

yolları ağı kurulmasına çalışılmıştır. Ayrıca amele mahallesine giden bisiklet yolları da planda 

gösterilir. 
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Jansen’in küçük şehirlerin planlaması ve özellikle Tarsus hakkındaki görüşleri, Haziran 

1937 tarihli Belediyeler Dergisi’nde (Yıl:II,Sa:23:40) yayınlanmıştır. Jansen görüşlerini şöyle 

ifade etmiştir: 

“İçerisinden, üç ırmağın geçtiği böyle çok suya malik şehirler mes’uddurlar, bir 

çok işleri ve güzellikleri bu varlıkla temin edebilirler. Yol kenarlarından 

hendeklerle su geçirtilmesi az para ile temizlik ve serinlik kazandırır. Malatya’da 

böyle yapılmıştır. Tarsus’taki su bolluğunu ifade eden coşkun şelale bilhassa 

şehrin karakteristik noktasını teşkil etmektedir. Şelalenin şimdiden iki yüzer 

metrelik etrafını istimlak etmeli, böylece ileride buranın kapanmak tehlikesinin 

önüne geçilmelidir. Hatta şehirde derhal çocuklar için bir yüzme havuzu 

yaptırılmalıdır. 

Küçük şehirlerin, kendi karakterini bozarak büyük şehirlere benzetilmesine 

uğraşılması bir hata olduğu gibi, küçük şehirlerde yapılacak binalara ehemmiyet 

verilmeyerek iyi mimar elinden çıkmamış fena binalar yaptırılması da 

affedilemez hatadır. Irmak kenarlarında ve iç mahallelerde, iptidai şekillerine 

rağmen iklim ihtiyacına göre yapılmış güzel eski evler var. Yeni yaptırılacak 

modern binalara mahalli bir stil verilmek için bu tiplerden istifade etmek 

kabildir.” 

 

Şema 6: Jansen’in 1937’de Tarsus için hazırladığı resmigeçit yeri görünümü  

Kaynak: Berlin TÜ Mimarlık Müzesi 

 

Tarsus ilk planında yer alan yeşil sistemin bugün tamamen yok olduğu planın bugünkü uydu 

görüntüsü ile çakıştırılması yöntemiyle rahatça görünür (Şema 12).  
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 Şema 7 Tarsus Planı 1938        Uydu Görüntüsü 2018                       Sentez

 

 

Sonuç Değerlendirme 

Jansen’in Mersin ve Tarsus için hazırlamış olduğu planlarda tıpkı Türkiye’deki diğer 

kent planlarındaki gibi yeşil politika ile bütünleştirilebilecek planlama ilkelerinin mevcut 

olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımın planlama kültürümüze, planlama meslek eğitimine ve 

meslek diline olumlu etkileri halen sürmektedir. Ancak, ülkedeki planlama ile uygulama 

arasındaki genel sorunlar ve zayıflıklar, Jansen’in planlarında kurmaya özel önem verdiği ve 

uğraştığı “yeşil alanların kentle doğrudan ilişkisi ve aynı zamanda yeşil alanların fonksiyonlar 

arası ilişkileri kurma yönündeki temel katkısı”nın yaygın bir kültür olarak ortaya çıkışına 

olanak tanımamaktadır. 

Çalışma kapsamında değerlendirilen iki planda öne çıkan  ortak noktalar  ve yeşil planlama 

kültürünün temel bileşenlerini oluşturabilecek izler aşağıdaki şekilde  sıralanabilir: 

 Her kentin kendine özgü karakteristik yapısını estetik olarak değerlendirmek. 

 Eski kentin değerini korumak ve geliştirmek. 

 Eski kentin yeni kent ile bağını sürdürmek. 

 Anıtlar veya kale gibi kent tarihine ait değerlerin görkemini öne çıkarmak için etrafında 

görüntü kirliliği yaratan yapılara izin vermemek 

 Izgara ulaşım yolu yerine, T yolları tercih etmek; dama tahtası yerine organik dokuda 

kentsel alanı korumak ve yaratmak. 

 Mümkün olduğunca yaya ve taşıt ulaşımını ayırmak; yayaların, özellikle okula, parka giden 

çocukların taşıtla hiç veya en az karşılaşarak ulaşımını sağlamak. 

 İsrafa karşı olmak. Örneğin yolların eğime ve güneşe göre güzergahından, sanayi, 

havaalanı, demiryolu ve amele mahallesi yer seçimine kadar tasarrufu gözetmek. 

 İstasyon ile toplu taşımaya önem vermek. Jansen tüm planlarında olduğu gibi yapımı ve 

bakımı belediyeye mali yük getirecek yolların sayısını az tutmaya çalışır.  

 Emek harcamaksızın doğanın bahşettiği doğal değerlerin korunması ve kentine göre tepe 

manzaraları, halk plajı, dere, şelale gibi  değerlerin  halkla buluşturulması için getirilen 
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öneriler getirmek. Ayrıca bu sayede civardaki arsaların değerlenmesinden kentleşmenin 

kamuya maliyetine  katkı sağlamak. 

 Konut alanlarını ve kenti saran yeşil ağ dokusunu kurmak. 

 Yollarda ve elverişli her kentsel alanda ağaçlandırmayı teşvik etmek, resmi bir görev haline 

dönüştürme çabası. 

 Temiz hava için yeşil alanlar, oturma odalarının güneş alma yönüne göre konumlanması 

kadar detaya inerek toplum sağlığını planla koruma anlayışı. 

 Kentleşmede az yayılmacı olmak, bölgelemeden ve etap etap gelişmeden yana olmak. 

 Son söz olarak çevre duyarlılığı kültürü köklerini tarihsel gelişim içinde 

bulmuştur.  Türkiye’de kent planlama tarihi içinde, belirgin örneklerinden birisini 

Jansen’in oluştruduğu,  yeşile ve çevreye duyarlı bir planlama kültürü ve bakış açısı 

mevcuttur.  
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Palyatif Bakım Hastalarında Basınç Yarasını Önlemede Hemşirenin 

Sorumlulukları 

Arş. Gör. Esra ÇAVUŞOĞLU 

Doç. Dr. Meral ALTIOK 

 

Özet 

Palyatif bakım, ciddi veya yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip hastaların yaşam 

kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen, sadece hastalığa odaklı olmayıp, hasta bireyi bir bütün 

olarak ele alan bir yaklaşımdır. Palyatif bakım hastalarının basınç yaraları açısından risk altında 

olduğu ve bu dönemdeki hastaların durumları ile ilişkili olarak basınç yaralarının önlenmesi 

yönünde karmaşıklıklar yaşandığı birçok sağlık profesyoneli tarafından bildirilmektedir. Basınç 

yarası, özellikle kemik çıkıntıları olmak üzere vücutta herhangi bir alanın uzun süre basıya 

maruziyeti sonucu iskemik doku hipoksisi ve doku bütünlüğünde bozulma ile karakterize bir 

durumdur.  

Palyatif bakım hastalarında hastalığın getirisi olabilen immobilite, fiziksel harekette 

azalma, beslenme bozuklukları, güçsüzlük, ekstremitelerde yaygın ödem varlığı gibi 

problemlere bağlı olarak basınç yarası gelişme riski artmaktadır. Ek olarak palyatif dönemde 

hasta bireyin durumunun kötüleşmesine katkıda bulunan ilave hastalıklarının olması da basınç 

yarası gelişme riskini daha da artırabilmektedir. Palyatif dönemdeki hastalarda gelişen basınç 

yarası nedeniyle hastaların yara yeri debritmanı ve gereğinde greft uygulaması gibi ağrı ve 

konforda azalmaya neden olan uygulamalara maruz kalması yaşam kalitelerinde azalmaya 

neden olabilmektedir.  Ayrıca basınç yaralarının evresine göre tedavi şekli, hastanede kalış 

süresi, tedavi maliyetleri değişmekte ve en önemlisi de basınç yarası gelişen hastalar sonrasında 

ciddi bir enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalabilmektedir.  

Palyatif bakım ekibi içerisinde yer alan sağlık profesyonellerinden olan hemşirelerin 

öncelikli rolleri, hasta bireylerde basınç yarasına neden olabilecek faktörleri saptayarak ortadan 

kaldırmaya çalışmak ve deri bütünlüğünün sürdürülerek, yara açılmasını önlemektir. Yara 

açılan durumlarda ise palyatif bakım ekibi içerisinde etkin bir iş birliği ile yaranın iyileşmesi 

ve tekrarlamasının önlenmesine yönelik hemşirelik girişimlerinin uygulanması hemşirelerin 

sorumluluklarındandır.   

Anahtar Sözcükler: 

Palyatif Bakım, Basınç Yarası, Hemşirelik Bakımı 
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Responsibilities Of Nursing Prevention Of Pressure Sores In Palliative Care Patient 

Abstract 

Palliative care is an approach that aims to improve the quality of life of patients who 

have a serious or life-threatening disease, not only focus on the disease, but also treats the 

patient as a whole. It has been reported by many health professionals that palliative care 

patients are at risk for pressure sores and there are complexities in the prevention of pressure 

sores associated with the status of patients in this period. Pressure sore is a condition 

characterized by ischemic tissue hypoxia and tissue integrity deterioration due to prolonged 

pressure exposure of any area in the body, especially bone protrusions. 

In palliative care patients, the risk of pressure sores increases due to problems such 

as immobility, physical movement reduction, nutritional deficiencies, weakness, and diffuse 

edema in the extremities. In addition, the presence of additional diseases contributing to the 

worsening of the patient's condition in the palliative period may further increase the risk of 

pressure sores. In patients with palliative care, exposure to pain and comfort decreases, such 

as wound debridement and graft application, may lead to a decrease in quality of life. In 

addition, depending on the stage of pressure sores, treatment modalities, hospital stay, 

treatment costs are changing, and most importantly, patients who develop pressure sores 

may face a serious risk of infection. 

The primary role of the nurses in the palliative care team is to try to eliminate the 

factors that may cause pressure sores in the patient group and to prevent the opening of the 

skin by maintaining the skin integrity. In cases where the wound is opened, nursing 

interventions to prevent wound healing and recurrence with the effective cooperation within 

the palliative care team are among the responsibilities of the nurses. 

Key Words: 

 Palliative Care, Nursing Care, Pressure Sores, 
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 Giriş 

Nüfusun giderek artması, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve bireylerin sağlık 

hizmetlerine erişimindeki artmanın sonucu olarak ortalama yaşam süresi uzamış dolayısıyla 

kronik hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Bireylerin kronik hastalıklar ile ilişkili belirti ve 

bulgular ile yeterince baş edememeleri ve kronik hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölüm 

oranındaki artış da palyatif bakım hizmetlerine olan gereksinimi artırmıştır. Palyatif bakım 

denildiğinde ilk olarak akla sıklıkla uzun ve yorucu bir bakım ve tedavi süreci olan kanser gelse 

de ileri dönem kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, nörolojik hastalıklar ve özellikli hasta grubu 

olan geriatri hastalarında da sıklıkla palyatif bakım hizmetlerinden yararlanılmaktadır 

(Morrison 2011; Lynch ve ark. 2013).  

 Palyatif Bakım Kavramı ve Önemi 

Palyatif sözcüğü anlam olarak; örten, kapsayan, kötü bir durumu hafifleten, rahatlatan 

ve gideren gibi ifadeleri karşılamaktadır. Palyatif bakıma yönelik ilk tanım 1986 yılında Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılmıştır. Yapılan bu ilk tanımda palyatif bakım, küratif 

yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda uygulanan yaşam sonu bakım olarak görülmüştür.  

İlerleyen yıllarda bu tanıma eklemeler yapılmıştır. Bu eklemeler doğrultusunda palyatif bakım,  

ciddi veya yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip bireylerde ilk tanı alma aşamasından itibaren 

küratif tedavi ile eş zamanlı uygulanan, yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve bireyin 

rahatlatılmasını hedefleyen, sadece hastalığa odaklı olmayıp, hasta ve ailesini bir bütün olarak 

ele alan bir yaklaşım şeklinde tanımlanmaktadır (Dahlin 2015; WHO 2018). Palyatif bakım ile 

yaşam süresinin uzatılması ya da kısaltılması amaçlanmamaktadır. Palyatif bakımın temel 

amacı hasta bireyde hastalığın oluşturduğu yükün mümkün olduğunca azaltılması ve bireyin 

rahatlatılmasıdır. Yine hastalığın ileri evrelerinde yaşamın kurtarılmasının mümkün olmadığı 

durumlarda hastanın konforunun sağlanması, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamını 

kaybetmesi ve ailesinin yas sürecinde desteklenmesi palyatif bakım kapsamında yer almaktadır 

(Can 2014). 

Basınç Yarası Kavramı, Görülme Sıklığı ve Önemi 

Palyatif bakım hastalarının basınç yaraları açısından yüksek riskli olduğu ve bu 

hastalarda basınç yaralarını önlenmede sağlık profesyonellerinin zorlandığı bilinmektedir 

Birçok sağlık profesyoneli etkin şekilde verilen bakım ile basınç yaralarının önlenebileceğini 

savunurken (Şahin ve Akçiçek 2009; Tekin 2016), aksi görüşü destekleyenler de bulunmaktadır 

(Langemo 2012). Basınç yarası, özellikle kemik çıkıntıları olmak üzere vücutta herhangi bir 

alanın uzun süre basınca maruziyeti sonucu iskemik doku hipoksisi ve doku bütünlüğünde 

bozulma ile karakterize bir durumdur (Crowe 2009). Basınç yaralarının görülme sıklıklarına 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
132 

bakıldığında yaraların %53’ünün yatağa bağımlı hastalarda, %37’sinin tekerlekli sandalye 

kullanan, %10’unun ise mobilize olabilen hastalarda gelişebildiği belirtilmiştir (NPUAP, 

EPUAP VE PPPIA 2014; Tekin 2016).  Yoğun bakım ünitelerinde basınç yaralarının görülme 

sıklığının  %2,2–23,9 aralığında değiştiği saptanırken, palyatif bakım alan kanser hastalarının 

altı aylık izlemi sonucunda basınç yarası prevelansı %22,9, insidansı %6,7 olarak belirlenmiştir 

(Baldwin 2005; Hendrichova 2010). Basınç yaraları, genellikle kemik çıkıntıları üzerinde 

gelişmekte, deri ve altta yatan dokulara lokal hasar vermektedir. Basınç yaralarının oluşumunda 

bir çok faktör etkili olmakla birlikte, basınç yaraları temelde lokalize iskeminin gelişmesine yol 

açan, deri, yumuşak dokular, kas ve kemik üzerine uygulanan kesintisiz basınca bağlı olarak 

görülmektedir. Etkin ve hızlı bir şekilde tedavi edilmediği takdirde nekroz ile sonuçlanan basınç 

yaraları sıklıkla topuklar, kalça, dirsekler, omuzlar, başın arka kısmı, dizler ve ayak 

parmaklarında oluşmaktadır (CATDH 2013).  Basınç yaralarının evrelendirilmesinde 

Amerika’da Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (National Pressure Ulcer Advisory Panel-

NPUAP) ve Avrupa’da Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli (European Pressure Ulcer 

Advisory Panel- EPUAP) tarafından belirlemiş evreleme sistemi kullanılmaktadır (NPUAP, 

EPUAP ve PPPIA 2014). Bu sistemlere göre basınç yaraları altı evrede incelenmektedir: 

Evre I (Bütünlüğü bozulmamış deride basmakla solmayan kızarıklık): Bu evrede deri 

bütünlüğü korunmakla birlikte, cilt yüzeyinde basmakla solmayan kızarıklık mevcuttur. Ten 

rengi koyu olan bireylerde kızarıklık tam olarak belirgin olmayabilir fakat; etkilenen alanın 

rengi çevre dokulardan daha farklıdır (NPUAP, EPUAP ve PPPIA 2014). 

Evre II (Kısmi yoğunluklu deri kaybı): Kısmi kalınlıkta (yoğunlukta) doku (dermis) 

kaybının görüldüğü evredir. Bu evrede yara, derinliği fazla olan çukur görünümündedir. Yara 

yatağı pembe renkli olup, sarı doku oluşumu yoktur. Sıklıkla deride bül oluşumları gözlenebilir. 

Ek olarak deride görülen morarma derin doku hasarını gösteren bir belirteç olabileceğinden bu 

konuda dikkatli olunmalıdır (NPUAP, EPUAP ve PPPIA 2014).   

Evre III ( Tam yoğunluklu deri kaybı): Yara derin bir çukur görünümündedir. Tam 

kalınlıkta (yoğunluk) doku kaybı ile ilişkili olarak subkutan doku ve/veya üst fasyaya kadar 

ilerleyen doku hasarı ya da nekroz mevcuttur. Yarada subkutan yağ görülür ancak kemik, 

tendon ya da kaslar etkilenmemiştir. Sarı doku olabilir.  Tünelleşme olabilir (NPUAP, EPUAP 

ve PPPIA 2014). 

Evre IV (Tam yoğunluklu deri ve doku kaybı): Etkilenen alanda tam kalınlıkta doku 

kaybının görüldüğü derin çukurlaşma ile karakterize bir evredir.  Doku kaybı ciddi olarak 

ilerlemiş olup, bu evrede kemik, tendon ya da kaslara kadar ulaşmıştır.  Dışarıdan bakıldığında; 

yaradaki derin çukurlaşmaya bağlı olarak kemik ve tendonlar görülebilmektedir.  Yaranın bazı 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
133 

bölümlerinde sarı ya da eskar (nekrotik) doku oluşumu vardır. Bu evrede sıklıkla tünel ve cep 

oluşumları belirgindir (NPUAP, EPUAP ve PPPIA 2014).  

Şüpheli derin doku hasarı: Basınç ve sürtünmeye bağlı olarak etkilenen alanda 

mor/kestane renginde değişiklik veya kan dolu büllerle karakterize ve cilt bütünlüğünün 

bozulmadığı bir tablo mevcuttur. Etkilenen doku, çevre dokulara oranla ağrılı, sert, daha soğuk, 

daha sıcak ve daha yumuşak olabilir (NPUAP, EPUAP ve PPPIA 2014). 

Evrelendirilemeyen Evre:  Yara yatağı sarı ve/veya eskar dokusu ile kaplı olup, tam 

yoğunluklu doku kaybı mevcuttur. Bu evre yaralarda evrelendirme yara yatağındaki nekrotik 

doku uzaklaştırıldığı zaman yapılabilmektedir (NPUAP, EPUAP ve PPPIA 2014). 

Basınç Yaralarının Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler 

Basınç yaralarının oluşumunda en temel neden basınç ve sürtünme olarak ele alınsa da 

yara gelişiminde rol oynayan farklı birçok faktör bulunmaktadır. Kısmı ve/veya tam hareket 

kısıtlılığı, beslenme problemleri/bozuklukları, ileri yaş, cildin kuru olması, diyabet ve kalp 

hastalıkları gibi sistemik hastalıklar, sigara kullanımı gibi bireysel nedenler basınç yaralarının 

oluşumunda etkili olmaktadır. Bireysel nedenler (intrinsik) dışında basınç yaralarının 

oluşumunda rol oynayan basınç ve sürtünme gibi başlıca dış faktörler ile birlikte makaslama 

etkisi ve neme bağlı olarak da basınç yaralarının görülme riski artmaktadır (Chaplin, 2010; 

Langemo, 2015; White-Chu, 2013).  

 

Palyatif Bakım Hastalarında Basınç Yaraları ve Önemi  

Palyatif bakım hastalarında, hastalığın getirisi olabilen immobilite, fiziksel harekette 

azalma, beslenme bozuklukları, güçsüzlük, ekstremitelerde yaygın ödem varlığı gibi sorunlara 

bağlı olarak basınç yarası riski artmaktadır. Ek olarak palyatif dönemde hasta bireyin 

durumunun kötüleşmesine katkıda bulunan ilave hastalıklarının olması da basınç yarası riskini 

daha da artırabilmektedir.  Palyatif dönemdeki hastalarda gelişen basınç yarası nedeniyle 

hastaların fiziksel ve ruhsal sağlıkları daha da bozulabilmekte, yaranın evresi ve ilerlemesi 

hastaların yaşam kalitesini daha da azaltabilmektedir. Ayrıca bu dönemdeki bir hastada gelişen 

basınç yaraları etkin şekilde tedavi edilemediği takdirde hasta bireyin bağımsızlığını 

kaybetmesine buna bağlı olarak da bazı psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Palyatif bakım 

hastalarının basınç yaraları için tedavi seçenekleri arasında yer alan yara yeri debritmanı ve 

gereğinde greft uygulaması gibi ağrı ve konforda azalmaya neden olan uygulamalara maruz 

kalması yaşam kalitelerinde azalmaya neden olabilmektedir. Ayrıca basınç yaralarının evresine 

göre tedavi şekli, hastanede kalış süresi, tedavi maliyetleri değişmekte ve en önemlisi de basınç 
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yarası gelişen hastalar sonrasında ciddi bir enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalabilmektedir 

(Chaplin 2010; Langemo 2015; Tekin 2016).  

Palyatif Bakım Hastalarında Basınç Yaralarının Önlenmesinde Hemşirenin 

Sorumlulukları 

Palyatif bakım ekibi içerisinde yer alan sağlık profesyonellerinden olan hemşirelerin 

öncelikli rolleri, hasta bireylerde basınç yarasına neden olabilecek faktörleri saptayarak ortadan 

kaldırmaya çalışmak ve deri bütünlüğünü koruyarak yara açılmasını önlemektir. Yara açılan 

durumlarda ise palyatif bakım ekibi içerisinde etkin bir iş birliği ile yaranın iyileşmesi ve 

tekrarlamasının önlenmesine yönelik hemşirelik girişimlerinin uygulanması hemşirelerin 

sorumluluklarındandır.  Palyatif bakım hastalarında basınç yaralarını önlemeye yönelik 

hemşirelik girişimleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Özel 2014; Tekin 2016; Koyunlu Varlı 

2018): 

 Kısmi ve tam hareket kısıtlılığı bulunan hastalarda belirli aralıklarla (2 saat) pozisyon 

değişikliği yapılmalıdır. 

 Sürtünmeye bağlı yırtılma ve doku hasarını azaltmak amacıyla hasta yatak içinde 

sürüklenmemeli, kaldırılarak veya hareketi kolaylaştırıcı araçlar kullanılarak pozisyon 

değişikliği yapılmalıdır. Pozisyon değişikliği sonrası kullanılan yardımcı araçların 

hastanın altında unutulmamasına özen gösterilmelidir.  

 Her pozisyon değişiminde basınç yarası açısından riskli kabul edilen bölgeler başta 

olmak üzere deri; kızarıklık,  açılma (sıyrık, çatlama vb.), bül oluşumu açısından 

dikkatlice değerlendirilmelidir. 

 Hastaya pozisyon verilirken, basınca bağlı doku hasarını artırabileceğinden,  direkt 

olarak basınç yaralarının bulunduğu bölge üzerine pozisyon verilmemesine dikkat 

edilmelidir.  

 Hastaya pozisyon verilirken basıncın abdomen, sırt ve diğer vücut bölümlerine eşit 

olarak dağılımına dikkat edilmelidir. Eğer hasta tekerlekli sandalyede ise; basınç yine 

vücut bölümlerine eşit şekilde dağıtılmalı ve ayaklar desteklenmelidir.  

 Basınç yaralarının açılmasını önlemek amacıyla deri temiz ve nemli tutulmalıdır. 

Derinin nemlilik derecesinin ayarlanması önemlidir. Çok nemli, ıslak olan deride 

maserasyon oluşumu kolaylaşırken, yine derinin kuru ve gergin olması da çatlak ve yara 

oluşumu için risk oluşturmaktadır. 

 Hastaya cilt bakımı verilirken alkali olmayan sabunların kullanımına dikkat edilmelidir. 

Bakım sonrası cilt ıslak bırakılmamalı ve cildi korumak amacıyla pudra vb. 

kullanılmamalıdır. 
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 Hastanın giysilerinin temiz, kuru ve pamuklu kumaştan olmasına özen gösterilmelidir. 

Ek olarak hastanın yatak çarşaflarının da benzer şekilde kuru, gergin ve terletmeyen 

nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Yatak çarşafları ıslandığı durumlarda 

bekletilmeden değiştirilmelidir. 

 Hastalarda halka ya da simit şeklinde yardımcı araçlar kullanılmamalıdır. 

 Basınç yarası oluşan veya etkilenen bölgeye direkt olarak sıcak uygulama (termofor, 

ısıtıcı pedler vb.) yapılmamalıdır. 

 Basınç yaralarının oluşumunun önlenmesinde hastanın beslenme durumu da etkili 

olmaktadır. Özellikle palyatif bakım hastalarında oral alımda sorunlar yaşanması, 

iştahsızlık, verilen beslenme desteğinin hasta tarafından yeterince tolere edilememesi 

gibi sorunlar gelişebileceğinden beslenme ile ilişkili basınç yaralarının görülme olasılığı 

artmaktadır. Hastanın yaşı, cinsiyeti, kilosu gibi parametler de göz önüne alınarak 

hesaplanan kalori ihtiyacına uygun beslenmenin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 

hastanın oral alımı mümkünse protein ve enerjiden zengin diyetin verilmesi 

gerekmektedir. Hastanın oral alımı mümkün değilse enteral ve parenteral yollar ile 

hastanın yeterli ve dengeli protein ve kalori alımı sağlanmalıdır. Serum albümin düzeyi 

2.5 g\dl den düşük olan hastalarda basınç yarası gelişme riskinin daha fazla olduğu 

unutulmamalı, bu nedenle günlük 1,25-1,5 kg/gün protein alımına izin verecek bir 

beslenme programı düzenlenmelidir. Ek olarak diyete epitelizasyon sürecini hızlandıran 

esansiyel aminoasitler, vitaminler, çinko, kalsiyum, demir ve bakır elementleri 

eklenmelidir (Zanca 2003; Magnan 2009; Regan 2009; Özel 2014, Tekin 2016; 

Koyunlu Varlı, 2018).  

Sonuç 

Basınç yaraları palyatif bakım alan hastalarda sıklıkla karşılaşılan gerek 

yaraların kendisinin, gerekse tedavi sürecinin etkileri nedeniyle yaşam kalitesi ve 

konforda ciddi düzeyde azalmaya neden olan önlenebilir bir sorundur. Basınç yaraların 

önlenmesi için ayrılan bütçenin, tedavi ve komplikasyonlar ile ilişkili maliyetten çok 

daha düşük olduğu bildirilmektedir. Bu noktada basınç yaralarının önlenmesinin hem 

hasta hem de sağlık kurumları açısından, tedavisine göre daha olumlu sonuçlarının 

olması; önlemeye yönelik uygun girişimlerin planlanmasını gerekli kılmaktadır. Basınç 

yaralarının önlenmesinde hemşirelerin önemli görev ve sorumlulukları  olmakla birlikte 

etkin önleme girişimleri ekip yaklaşımı gerekmektedir. Palyatif bakım hastalarında 

basınç yarasına yol açabilecek nedenlerin iyi bir şekilde analiz edilmesi, önlemeye 

yönelik uygun girişimlerin belirlenmesi ve gerekli durumlarda hekim, diyetisyen, 
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fizyoterapist gibi diğer sağlık profesyonelleri ile birlikte alınacak kararlar ile uygun 

stratejilerin belirlenmesi, bu hastalarda basınç yarası oluşumunu önleyeceğinden 

önemlidir.   
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Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu: Cumhuriyetten Günümüze Miras 

            Derya ERDAŞ23 

Tuba AKAR24 

ÖZET 

               Cumhuriyet döneminin en önemli kalkınma stratejisi tarımdır. Bu amaçla gençlerin 

teknik ve mesleki tarımsal eğitimine önem verilmiş ve 1943 yılında 4486 nolu ‘Teknik Ziraat 

ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanunu’ ile tarımsal eğitim veren okullar açılmıştır. Teknik 

Ziraat Okulları; Manisa-Beydere, Konya-Konuklar, Aksaray-Koçaş, Amasya-Gökhöyük'te 

açılırken Teknik Bahçıvanlık Okulları ise; İstanbul-Çayırova ve Mersin-Alata'da açılmıştır. 

Toplamda 6 adet açılan teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okulları hem uygulamanın yapıldığı 

hem de teorik eğitimin verildiği yerleşkeler olarak planlanmıştır. 

Mersin-Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu, Mersin ilinin Erdemli İlçesinde, Alata 

deresinin doğusunda, 4000 dekarlık alana sahip bir yerleşkedir. 1944 yılında açılan yerleşkede; 

derslikler, işlik ve atölyeler, yatakhane, işçi-memur lojmanları, lokal, misafirhane, yemekhane, 

sinema gibi farklı işlevli yapılar ile çeşitli bitki ve meyvelerin yetiştirildiği bahçeler ile 

hayvancılığa yönelik ahır, kümes gibi alanlar mevcuttu. Süreç içerisinde değişimler yaşayan 

kurum ile birlikte yerleşke de değişerek, kentsel baskılarla küçülerek, kimi bölgelerde âtıl 

duruma gelerek günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüzde Alata yerleşkesi, ekosisteminin 

çeşitliliği, endemik bitki türü olan kum zambaklarını barındırması, caretta caretta ve yeşil deniz 

kaplumbağaları için yuvalama ve yumurtlama alanı olması gibi nedenlerle 2000 yılında I. 

Derece Doğal Sit alanı olarak ilan edilmiştir. 

Türkiye’de 6 örnek gibi az sayıda açılan bu eğitim birimlerinin dönemin politik 

sebepleri ile kısa hayatlarının olması, bu yerleşkelerin hafızalardan silinmesine yol açmıştır. 

Oysaki bu okullar Cumhuriyet döneminin kalkınma stratejisinin en önemli tanıklarıdır. Bu 

bildiri, Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu’nun eğitim modeli, mekânsal örgütlenmesi, mimarisi 

ile birlikte Erdemli ve Mersin kentlerinin toplumsal ve kültürel hayatındaki yerini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Böylelikle, doğal ve kültürel miras olan Alata Teknik Bahçıvanlık 

Okulu ve yerleşkesi için koruma-planlama çalışmalarının alt yapısı oluşturulmaya 

çalışılacaktır.  

                                                 
23 Mimar – FBE Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Öğrencisi 

0 506 783 35 66deryaa_erdass89@hotmail.com 
24 MEÜ- Mimarlık Fakültesi, Dr. Öğrt. Üyesi 
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Miras, Koruma 

 

ABSTRACT 

ALATA TECHNICAL HORTICULTURAL SCHOOL: HERİTAGE OF THE 

REPUBLICAN PERIOD 

            The most important development strategy of the Republican period is agriculture. For 

this purpose, the importance is given to technical and vocational agricultural education of the 

young people in the country. In 1943, agricultural schools were opened with the law no 4486, 

by name "Technical Agriculture and Technical Horticultural Schools Law". Technical 

Agriculture Schools were opened in; Manisa-Beydere, Konya-Konuklar, Aksaray-Koçaş and 

Amasya-Gökhöyük, while Technical Horticulture Schools were opened in İstanbul-Çayırova 

and Mersin-Alata. Both applied training and theoretical education were given in these six 

technical agricultural and technical horticultural schools which were also planned as campus 

areas.  

Mersin-Alata Technical Horticultural School is located in Erdemli district of Mersin 

province, in the east of Alata creek, in a land of 4000 decares. In the campus, which was opened 

in 1944, such buildings like; classrooms, workplaces and workshops, dormitories, worker-

officer housing, tavern, guest house, dining hall, cinema and such gardens for various plants 

and fruits, and some spaces like barn, chickenhouse for animal breeding were all found within 

the school area. Along with the institutional changes in time, the campus was also changed and 

narrowed with some urban pressures. Nowadays, Alata campus was declared as 1st Degree 

Natural Site in 2000 due to its ecosystem diversity; its endemic plant species, sand lilies and 

nesting and spawning areas for green sea turtles and caretta carettas. 

These educational and training units which were opened with a very limited number 

of six in all over the Turkey, were easily erased from the memory of the country due to their 

very short life span as a result of the political issues of the period. However, these schools are 

the most important witnesses of the development strategy of the Republican era. This paper 

aims to present the educational model, spatial organization and architecture of Alata Technical 

Horticultural School together with its role in the social and cultural life of Erdemli and Mersin. 

Thus, the conserving-planning attitudes for Alata Technical Horticultural School and its 

campus, which is a natural and cultural heritage site, will be tried to be established. 

KeyWords: Alata, Agricultural Education, Early Republican Period, Natural and Cultural 

Heritage, Conservation 
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1.GİRİŞ 

          Ülkemizde koruma yaklaşımları genel olarak tarihi yapıların korunması olarak ele 

alınmış, Cumhuriyet Dönemi mirasının korunması konusu göz ardı edilmiştir. Cumhuriyetin 

ilk yıllarından 1960’ların sonuna dek uzanan dönem, hayatın her alanında gerçekleşen 

değişimleri içselleştirme uğraşının mimariye de yansıdığı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Cumhuriyet ideolojisinin yansımalarını; farklılaşan mimari yaklaşımlar, kamu ve endüstri 

alanları için üretilen farklı işlevli yeni yapı türleri, kamusal alanların oluşumu ve kentsel ölçekte 

projelerde gözlemlemek mümkündür. UNESCO, DOCOMOMO, ICOMOS, Avrupa Konseyi, 

mAAN gibi birçok uluslararası kuruluş, 1990’lardan itibaren 20. Yüzyıl mirası üst başlığında 

modern mirasın belgelenmesi ve korunması ile ilgili çalışmalar yürütmektedir (Polat ve Can, 

2008). Bu bağlamda Cumhuriyet dönemi yapıları bir dönemin kültür varlığı niteliğinde olup, 

korunması gereken değerlerimizdir. 

Türkiye’de cumhuriyet dönemi mimarlık ürünlerinin tescili 1970’lerde başlamıştır. 

2863 sayılı Yasa’nın d bendi ile güçlendirilen “simge değeri” nin cumhuriyet dönemi mirasının 

geçerli temel ölçütlerinden biri olduğunu göstermektedir. Koruma tarihinde kabul görmüş 

“eskilik değeri, estetik değeri, tarihî belge değeri” ölçütlerinin dışında yeni kavram ve ölçütlerin 

kapsamlarının yeniden değerlendirilerek yasaya yansıtılması tescil işlemlerinde net kararlar 

alınmasını kolaylaştırabilir (Polat ve Can, 2008). 

  Yasa ve ilke kararlarında bulunan boşluklar, yapılan imar değişiklikleri, rant kavgaları 

nedeniyle 20.yy yapılarına gereken önem verilmemekte, çoğu yapı ayakta olmasına rağmen 

kullanılmadığı ve korunmadığı için bakımsızlıktan terkedilmiş durumda yok olmaktadır. 

Çalışma alanında bulunan ‘Alata Teknik Bahçıvanlık Okulları’ yerleşkesi de henüz tescil 

edilmemiş ve herhangi bir koruma yaklaşımında bulunulmamış Cumhuriyet dönemi mirasıdır. 

Bir döneme tanıklık eden bu okullar; devletin modernleşme ve tarım politikası sonucu 

kurulmuş, bir dönemin eğitim modelinin bir parçası, devlet politikalarının ve toplumsal 

değişime öncelik etmesiyle, bir döneme tanıklık eden etmişlerdir. 

 

2. OSMANLI DÖNEMİNDEN ERKEN CUMURİYET DÖNEMİNE TARIM 

POLİTİKALARI VE TARIMSAL EĞİTİM DÜZENLEMELERİ 

2.1. Osmanlı Dönemi Tarım Politikaları ve Tarımsal Eğitim Düzenlemeleri 

               Osmanlı döneminde tarım önemli bir yere sahipti. Hem tarım politikalarına hem de 

tarımsal eğitime katkıda bulunmak için ‘mesleki ve teknik eğitim’ vermek amacıyla okullar 

açılmıştır. Bu okullar Nafia, Ziraat ve Ticaret Nezaretleri gibi bakanlıkların ve vilayetlerdeki 
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mahalli idarilerin sağladığı imkânlarla kurulmuştur. Zirai kalkınma ve üretimin eğitim ile 

gelişeceği düşüncesine istinaden yüksek ve orta seviyede ziraat okulları açılmıştır. Bunlar; 

  Ziraat Talimhanesi (1847) 

 Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi (1891) 

 Vilayetlerde Açılan Ziraat Okulları (1881-1891) 

 Özel Amaçlı Ziraat Okulları (1987-1900) olarak adlandırılır (Kadıoğlu, 2005). 

 

2.2. Erken Cumhuriyet Dönemi Tarım Politikaları ve Tarımsal Eğitim Düzenlemeleri 

          Erken Cumhuriyet döneminde; nüfusun büyük bir bölümünün köylerde yaşıyor olması, 

ülkenin kalkınmasına yönelik yaklaşımlarda köy ve köylü sorunlarına ağırlık verilmesine yol 

açmıştır. Bu bağlamda köyü ve köylüyü kalkındırmak için en önemli ve tek araç tarımdır. 

Türkiye'deki tarım modeli, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün ‘halkın efendisi köylüdür’ 

söylemi altında gerçekleştirilen modernleşme çalışmaları ve tam ekonomik bağımsızlık ardında 

mekânsal devrimler barındıran bir harekettir (Aracı, 2010). Bu bağlamda en önemli unsur 

eğitim olarak görülmüştür. Tarım ve bahçeciliğe yönelik eğitim politikaları düzenlenmiş. Bu 

bağlamda; devlet çiftlikleri, köy enstitüleri ve teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okulları 

açılmıştır. 

2.2.1. Devlet Çiftlikleri 

            Türkiye’de kalkınmanın en önemli ana dinamiğini oluşturan tarımın modernleşmesi, 

ülkenin bitkisel/hayvansal üretiminin zenginleştirilmesi, köylüye modern tarım tekniklerinin 

öğretilmesi yolu ile sağlanır. Bu doğrultuda büyük ölçekli üretim yapan, sanayileşmiş teknikleri 

kullanan, çiftçiye modern tarım tekniklerini öğreten mekân gereksinimine ihtiyaç vardır. Devlet 

çiftlikleri bu mekân gereksinimi karşılamak üzere oluşturulmuştur. 3780 sayılı Milli Korunma 

Kanunu’na dayanarak 477 sayılı koordinasyon kararıyla Tarım Bakanlığı’na boş araziler 

üzerinde devlet çiftlikleri kurarak işletme görevi verilmiştir (Aracı, 2010). 

      1925 yılında Ankara’da orman çiftliğinden başlayarak Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

çiftlikler kurulmuştur. Çiftlikler genel ziraat, hayvancılık, sanayi ve ticaret teşkilatlarıyla 

bütünlük oluşturmuşlardır. Çiftlikler bulundukları bölgelerde ilgililer için iyi bir örnek ziraat 

eğitimi yapan kurumlar için laboratuvar ziraat eğitimi almak isteyenler içinde iyi bir okul 

olmuştur.  

 

2.2.2. Köy Enstitüleri 
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           Köy enstitüleri; 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile kurulmuş ve 1940- 1954 

yılları arasında faaliyet göstermiştir. Köy Enstitüleri Kanunu’na göre; Enstitülerin görevi 

sadece köy öğretmeni yetiştirmekle sınırlı kalmayıp, öğretmenle birlikte sağlık görevlileri, 

teknisyenler gibi meslek elemanlarını da yetiştirmekti. ‘Köy Enstitüleri’nin eğitim felsefesinde, 

her şeyden önce, insanın tüm kişilik özellikleriyle bir bütün olarak geliştirilmesini amaçlayan 

bir düşünce boyutu olduğu’ (Baysal, 2006) dile getirilir. 

          Eğitim Tonguç’un ifadesiyle, ‘temelde üç bölüm halinde; kültür dersleri, ziraat ders ve 

çalışmaları, teknik dersler ve çalışmaları’ olarak ele alınmıştır. Köyün, kırsal alanlarda 

yaşayanların sorunlarını ortaya koyan ilerici bir kuşağın yetişmesini sağlamıştı (Türkoğlu, 

1997). 

Köyler için gerekli yetişmiş insan kaynağını elde etmeyi ve bu yolla köy kalkınmasının 

gerçekleştirilmesini amaçlayan köy enstitüleri modern eğitim modelinin öncü mekanlarını 

oluşturmaktadır. Mekânsal düzlemde, tüm öğrenciler tarafından kolektif yolla inşa edilen 

yatakhane, öğretmenevleri, yemekhane, yönetim odası, derslikler, kütüphane, laboratuvar, 

atölye, tiyatro-toplantı salonu, çamaşırhane, revir, fırın, kooperatif, ahır-ağıl-kümes, balıkhane, 

su deposu, havuz, elektrik santrali, bahçeler, tarım alanları, spor tesisleri ve açık hava tiyatrosu 

gibi birimleri barındırır. Günümüzde köy enstitüsü yerleşkelerine ait yapıların çoğunun 

yıkıldığı geriye kalan yapıların ise bakımsızlık nedeniyle harabeye dönüştüğü görülmektedir. 

 

2.2.2. Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 

          Köy enstitülerinden sonra ortaöğretim düzeyinde tarımsal eğitim vermek üzere 1943 

yılında dönemin Tarım Bakanı olan Şevket Raşit Hatipoğlu öncülüğünde 19 Temmuz 1943 

tarihinde kabul edilen 4486 No.lu “Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanunu 

(‘Ziraat vekâleti, çeşitli ziraat işlerinin teknik yapıcısı ve başarıcısı olarak köylü çiftçi 

çocuklarını yetiştirip köye vermek amacıyla uygun göreceği yerlerde ve sayıda Teknik ziraat 

okulları ve Teknik bahçıvanlık okulları ile bu okullara bağlı küçük, orta, büyük Köylü Öğretim 

işletmeleri kurar. Bu okullar parasız yatılıdır’) ile kurulan ‘Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 

Okulları’ bu misyonu üstlenmiştir (Suiçmez ve Arpa, 2015). Teknik Ziraat Okulları; Manisa-

Beydere, Konya-Konuklar, Aksaray-Koçaş, Amasya-Gökhöyük’te; Teknik Bahçıvanlık 

Okulları; İstanbul-Çayırova ve Mersin-Alata’da 1944-1946 yıllarında açılmıştır. 

         Teknik Bahçıvanlık Okullarında: Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, süs nebatları, küçük 

ehli hayvanlar, hayvancılık, tarla ziraatı, ziraat sanatları, köylü el sanatları, ev ekonomisi 

branşlarında öğretim yapılmaktaydı.        
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         Teknik Ziraat Okullarında: tarla ziraatı, bahçe ziraatı, hayvancılık, küçükbaş ehli 

hayvanlar, ziraat sanatları, köylü el sanatları ve köylü ekonomisi alanında, teknik bahçıvanlık 

okullarında olduğu gibi bazı benzer branşlarda öğretim yapılmaktaydı (Mağden, 1959). 

           Bu okullarda öğretim, Maarif Vekâleti’nde olduğu gibi uygulamalı olarak yapılıyor ve 

meslek dersleri haricinde başka genel kültür dersleri de veriliyordu. Kuruluşundan 1958 yılına 

kadar Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarından; 5.651 erkek ve 433 kız olmak üzere 

toplam 6.084 öğrenci mezun olmuştur (Mağden, 1959). Okulu bitiren teknik çiftçiler ortaokul 

mezunu öğrencilerin statüsünde köyünde kuracakları veya kurulmuş işletmelerinde veya arzu 

ettikleri yerlerde çalışmaktaydı. Ayrıca, mezuniyetlerinde 300 liralık işletme malzemesi okul 

idaresince kendilerine verilirdi. 

           Okulu bitirip de köyüne dönen bu çiftçi ailelerinden toprağı olmayanlara toprak vermek, 

toprağı işlemede vasıtası olmayanları teknik araçlarla donatmak, kredi vermede kolaylık 

sağlamak ve birtakım vergilerden muaf tutmak gibi yardımlarda hükümetçe esirgenmemiştir 

(Koç, 1994). 

Bu okullar kurulurken yer seçim kriterlerinde bazı özellikler öne çıkmaktadır. 

- Devlet ait araziler üzerinde konumlanması, 

- Köylünün kullanmadığı boş arazilere kurulması, 

- Bölge merkezi konumunda olması, 

- Kent merkezinden uzak olması, 

- Yöreye özgü belirli türden eğitim ve üretim yapılması, 

- Mekânsal büyüklükleri minimum yaklaşık 3000-4000 da civarında olması, 

- Geniş bahçe, tarım alanı ve fidanlıklara sahip olmaları belirlenen ortak özelliklerdir. 

 

Konuklar Teknik Ziraat Okulu (Konya) 

       Konya ili Sarayönü ilçesi yakınlarında 1943 yılında kurulan Konuklar Teknik Ziraat Okulu’ 

aynı birim altında idare edilen, Konuklar Devlet Üretme Çiftliği arazisi üzerinde kurulmuştur. 

         Konuklar Teknik Ziraat Okulu ve Konuklar Devlet Üretme Çiftliği, üretim yaparak 

yetiştirdiği damızlıklarını üreticiye ulaştırmıştır. Okulun 1958 yılı itibariyle 3 idareci, 18 

öğretmen ve 270 öğrencisi bulunmaktadır. Aynı yıl, 99 teknik çiftçi eğitimlerini tamamlayarak 

mezun olmuştur (Suiçmez ve Arpa, 2015). 1984 yılından bu yana Tarım İşletme Genel 

Müdürlüğü (TİGEM)bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

Beydere Teknik Ziraat Okulu (Manisa) 
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Beydere Teknik Ziraat Okulu, Manisa ili yakınlarında bulunan Manisa ovasında 1943 

yılında kurulmuştur. Kurum’un 7.780 dönüm arazisinin içerisinde toplam 44 adet binasının 

yanında çeşitli cins ve sayıda hayvanlarla tarım alet ve makineleri bulunmaktadır. Beydere 

Teknik Ziraat Okulu, tarla ziraatı, bağ-bahçe, hayvancılık, ziraat sanatları ve küçük evcil 

hayvanlar şubesi alanlarında her yıl yeterli miktarda üretim yaparak öncelikli olarak bölge 

ekonomisine daha sonra ülke ekonomisine önemli ölçüde katkılar sağlamıştır (Yurtoğlu, 2014). 

 1958 yılı bilgilerine göre, Beydere Teknik Ziraat Okulu’nda 204’ü erkek 97’si kız 

olmak üzere toplam 301 öğrenci, 7’si idari, 22’si teknik personel olmak üzere toplam 29 okul 

görevlisi tarafından eğitilmektedir (Mağden, 1959). 

 

Koçaş Teknik Ziraat Okulu (Aksaray) 

 1943 yılında ‘Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanunu’ yürürlüğe 

girmesinden sonra, köy çocuklarına geniş bir uygulama ve yetişme alanı sağlamak, büyük 

çiftliklerde modern teknik araçlarla çalışmayı öğretmek ve büyük işletme ile münasebetleri 

kurma yolları ve şekilleri hakkında bilgilendirmek amacıyla, bahsedilen Koçaş Devlet Üretme 

Çiftliği arazisinde teknik bir ziraat okulunun kurulması kararlaştırılmıştır. Okulun bina adedi 

37 si okula ve 25’i çiftliğe ait olmak üzere 62’dir. 1958 yılı rakamlarına göre Koçaş Teknik 

Ziraat Okulu’nda 333 öğrenci öğrenim görmektedir. Koçaş Teknik Ziraat Okulu, idareci ve 

öğretmenleriyle ülke tarımının kalkınmasına faydalı olmasının yanı sıra çevre köylere, 

hayvancılık, küçük ev hayvanları, bahçecilik, makine bilgisi, ziraat sanatları ve köy el 

sanatlarının muhtelif branşlarında kurslar açarak onları eğitmiştir (Yazıcı, 1959).  

 

Gökhöyük Teknik Ziraat Okulu (Amasya) 

           Amasya Gökhöyükte 1944 yılında ‘Gökhöyük Teknik Ziraat Okulu’ kurulmuştur. Bu 

teknik ziraat okulu, dershane, yemekhane, yatakhane, lojman, ambar gibi çeşitli amaçlar 

doğrultusunda kullanılan 39 binaya sahip bir yerleşkedir. 1944 yılında aynı zamanda Gökhöyük 

Devlet Üretme Çiftliği adı altında çiftliğin de hizmete girmesiyle çiftçinin tohumluk, damızlık 

ve fidan ihtiyacını sağlama çabasına girişilmiştir (Mağden, 1959). 

            Her yıl yaklaşık 100 öğrenci alan teknik ziraat okulunun bünyesinde bağcılık, 

meyvecilik, sebzecilik, tarla ziraatı, çayır mera, toprak muhafaza ve sulama, hayvancılık, küçük 

ehli hayvanlar, işletmecilik, ziraat sanatları ve köy el sanatları gibi mesleki dersler, çiftlik 

işletmelerinde ve okul şubelerinde uygulamalı yöntemlerle verilmiştir. Ayrıca Tarih, Coğrafya, 

Türkçe, Matematik, Tabiat Bilgisi gibi genel kültür dersleri de eğitim programlarındaki esaslar 
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kapsamında okutulmuştur. Bu derslerin okutulmasıyla, öğrencilerin sadece tarım alanında değil 

genel kültür alanında da kendilerini geliştirmesi düşünülmüştür (Yurtoğlu, 2014). 

Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu (İstanbul) 

            1943 yılında Kocaeli-İstanbul il sınırında, Gebze ilçesi, Çayırova mevkiinde kurulan 

Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu, tarımsal üretim çalışmalarının bilimsel yöntemlere 

dayandırılması ve bu alanda çalışacak ara insan gücü yetiştirilmesi amacıyla faaliyete 

geçirilmiş, Erken Cumhuriyet dönemi modernleşme projesinin ürünüdür.  

  1990 yılında eğitim işlevine son verilerek Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü 

(TSTM) olarak hizmet vermeye başlayan kuruluştaki mevcut yapıların bazıları işlev değişikliği 

nedeniyle hizmet dışı kalmıştır. 2007 yılında kuruma ait ormanlık arazinin ve kullanım dışı 

kalan yapıların büyük bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne (GYTE) tahsis edilmiştir. 

Bu amaçla GYTE Mimarlık Bölümü öğretim elemanları tarafından alanda yapılan ön 

incelemeden sonra projelendirme süreci başlamıştır (Aydın ve Çömlekçioğlu, 2008) 

Türkiye genelinde devlet çiftlikleri, köy enstitüleri ve teknik ziraat ve teknik 

bahçıvanlık okulları dağılımına bakıldığında, tarımsal eğitim veren okulların genellikle devlet 

çiftlikleri yakın çevresinde konumlandığı görülmektedir. Ayrıca 4 devlet çiftliği yerleşkesi 

içerisinde ziraat eğitimi veren eğitim yapısı bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, 

başlangıç olarak 45 büyük çiftlik ve bunların parçası olan 45 teknik ziraat okulunun planlanması 

hedeflenmiştir. Ancak sadece 5 teknik ziraat okulu açılmıştır.  

 

3.ALATA TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULU 

             Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu doğusunda Arpaçbahşiş mahallesi, batısında Erdemli 

ilçesinin bulunduğu 4000 da’lık bir yerleşim yeridir. Alan Mersin –Antalya karayolu tarafından 

iki parça haline bölünmüştür (1990’lı yıllarda tek şerit olan yol yoğunluk üzerine 1995 yılında 

iki şeritli olarak genişletilmiştir.). Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu da 4486 nolu yasayla 

kurulan ve 1944 yılında eğitime açılan, çeşitli nitelikte ve kullanımda olan yapıları sahip 

yerleşke niteliğindedir. 
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Resim 1: Araştırma alanı ve çevresinin üstten görünüşü (Anonim 2001c) 

         

             1944-1967 yılları arasında eğitime devam eden kurum, 1967 tarihli Makam oluru ile 

kendi bünyesinde kurulan Bölge Bağ-Bahçe Araştırma Enstitüsü ile araştırma çalışmalarına 

başlamıştır.1972 yılında Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Meslek Okulu adını alarak 

okul ve enstitü kurumları birleştirilmiştir. 1974 yılında okul ve enstitünün ayrılmasıyla Bahçe 

Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi adını almıştır. 1981 yılı Eylül ayında Tarım Meslek 

Lisesi kapatılarak bu kuruluşun personel ve mal varlıkları Araştırma Enstitüsüne devredilmiştir. 

1985 yılında Enstitü sahası içerisinde bulunan Eğitim ve Dinlenme Tesisleri hizmete girmiştir. 

1986 yılında Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 1998 yılında Alata Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü ve 2011 yılında ise Tarsus Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü’nü 

bünyesine katıp, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu adını almıştır (Akar ve Zorlu, 

2014). Günümüzde halen bu isimle çalışmalarına sadece araştırmaya yönelik faaliyetlerle 

devam etmektedir. 

            Alata arazisi kentsel rant açısından değerlidir ve baskı altındadır. Araziden dönem 

dönem ilgili kurumlarca yer talep edilmiş ve o günkü yönetim izniyle alanın batı kısmındaki 

bazı alanlar Askeriye, İlçe Tarım Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Kamp Alanı olarak tahsis edilmiştir. Alanın kuzeybatısının bir kısmı Sanayi Sitesi 

kurulması için Erdemli Belediyesi’ne tahsis edilmiştir.  
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Resim 2: Alata yerleşkesi haritası (Mevcut Durum) 

         Yerel yönetimlerin ve diğer resmî kurumların yer talebi için arazi üzerindeki baskısı 

giderek artmaktadır. Sosyal tesis, ikincil konut, yazlık site, altyapı çalışmaları gibi arazi 

kullanımları için talepler gelmektedir. 

           Alata farklı ekosistemleri bir arada bulundurması, kıyı özelliklerini koruması, tarım 

alanlarındaki tür ve çesit zenginlği ayrıca 3,5 km uzunluğundaki sahil bandının Caretta caretta 

ve Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) kaplumbağaları için yuvalama yumurtlama 

alanıdır. Bu nedenle Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan 

09.10.2000 tarih ve 3877 sayılı kararla Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünü I. 

Derecede Doğal Sit alanı ilan edilmiştir (Ulun, 2008). 

            Alanın 1. Derecede Doğal Sit ilan edilmesiyle yerel yönetimlerden ve resmî 

kurumlardan gelen taleplere ve baskılara karşı duracak yasal bir zemin oluşturulmuştur. Alan 

korunmuş fakat alandaki yapılar bir tescile tabi olmadığı için her an yıkılma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. Nitekim bazı nitelikli lojman yapıları yıkılmış. Özellikle okuldan kalma yapıların 

birçoğu bakımsızlıktan âtıl durumdadır. Yapılar kullanılmaması, alanın geniş olması nedeniyle 

güvenlik sağlanamadığından yapıların birkaçı çıkarılan yangınlarda hasar almıştır. Enstitü 

binalarından kullanılmayanlar ve kapanan birimlerin nitelikli yapıları da risk altındadır. 

Alata’nın sit kararının düşürülmesi konusunda baskılar da devam etmektedir. 
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           Ortaokul seviyesinde eğitim veren bu okul, köylü çocuklarının bahçecilik ve ziraat 

konusunda yetiştirilmesini amaçlayan 3 yıllık bir eğitimi kurumu niteliğindeydi. Bu eğitim 

anlayışı köy enstitülerinde olduğu gibi kızlı-erkekli, parasız ve yatılı eğitim alan öğrenciler 

mezun olur olma köylerine dönüp halkı tarım ve bahçecilik konusunda eğitmesi amaçlanmıştır. 

Teknik Çiftçi ve Teknik Bahçıvan ünvanı ile mezun olan öğrencilerin köylerine döndükten 

sonra tarımsal bir işletme kurmaları için gerekli olan toprak, malzeme ve ziraat makinelerini 

sağlanması hedeflenmiştir. 

 

Resim 3: Derslerden görünüm (Alata Arşivi) 

         Öğrencilerin teorik ve pratik eğitimi birlikte almasının amaçlandığı bu eğitim 

kurumlarından Alata Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okulu’nda eğitim müfredatında 

temel olarak yedi şube vardı: İşletmecilik, Tarla Ziraatı, Meyvecilik, Sebzecilik, Küçük Evcil 

Hayvanlar Şubesi (tavukçuluk, arıcılık, tavşancılık, inek ve sığır yetiştirilmesi), Bağcılık ve Süs 

Bitkileri. Bu şubelere ek olarak sepetçilik, dokumacılık, sütçülük, şarapçılık, ekmekçilik, 

konservecilik, çocuk bakımı, ev idaresi ve biçki dikiş gibi dersler de verilmekteydi. 

          Dağınık köy ve mahallelerden oluşan Erdemli için ‘Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu’ 

bölge okul konumundadır. Okulu’nun görevi eğitimin yanısıra; bölgede tarımsal gelişmelerin 

sağlanmasına katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel yaşamı değiştirebilecek toplumsal yaşamı 

organize etmektir. Bu bağlamda okulun tarıma elverişli hale getirilen arazi parçası üzerine 

kurulması ve sonraları bu civarda tufanda sebzeciliğin süratle gelişmesi köylülerce kendi 

rızaları ile terk etmiş oldukları arazilere tekrar yönlendirmiştir. Bununla birlikte bölgedeki köy 

halkının bilgi ve görgüsünü daha da arttırmak maksadıyla örnek bahçeler kurulmuş, aşı ve 

ilaçlamalar yapılmış, tarımla ilgili konferanslar verilerek bölge gelişimine katkı sağlamıştır. 

Traktör kullanımı gibi eğitimler verilerek, köylünün de tarım alanındaki yeniliklerden haberdar 

olması ve ve modern araç gereç kullanımını öğrenmesi amaçlanmıştır. 

           4486 Nolu kanunda belirtildiği gibi Ziraat Vekaleti tarafından planlanan ve inşa edilen 

Alata Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık okulu yerleşkesinde; derslikler, işlik ve atölyeler, 
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yatakhane, işçi-memur lojmanları, lokal, misafirhane, yemekhane, sinema gibi işlevleri 

kapsayan1943-50 yıllarında yapılmış yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar tek katlı, beşik çatılı, 

yığma veya karma sistemle inşa edilmiştir (Akar ve Zorlu, 2014). Günümüzde terkedilmiş, 

harap durumda olan yapılar ile kullanılabilir durumda olanları alanda mevcuttur. Bunun yanı 

sıra 1968 yılında yapılan ve hala özgün işleviyle kullanılan teknik ve idari binalar mevcuttur. 

1980’ler de yüksek katlı (4-5 katlı) lojmanlar yapılmış ve bazıları halen kullanılmaktadır. Alata 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okulu’nun 1950’lerde kapanmasıyla okulla ilişkili yapılar 

ve eğitim alanları kullanım dışı kalmıştır.               53 Adet yapı Alata Teknik Bahçıvanlık 

Okulu’ndan kalan 1943-50 yılları arasında inşa edilen derslikleri, atölyeler, yaşam mekanları 

(yatakhane, yemekhane…), lojmanlar ve eğitim birimleri olarak tespit edilmiştir. 

            Araştırma Enstitüsüne ait 19 adet binanın 1968’ler ve sonrasında yapıldığı 

düşünülmektedir. Alanın kuzeyinde konumlanan 4-5 katlı lojmanlar 1980’lerde yapılmış daha 

geç dönem yapılarıdır. 

           Alandaki yapılar üzerinden Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu idaresinden 

alınan bilgiler, fotoğraflar, eski haritalar ve yapıların mevcut izlerine dayanarak özgün kullanım 

analizi oluşturulmuştur.78 Adet yapı tespit edilmiştir. 

Mevcut işlev analizi yapılan yapıların birçoğunun kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı 

yapıların özgün işlevi dışından kullanımları (özgün işlevi yatakhane olan binanın depo olarak 

kullanımı) görülmüştür. Lojmanların çoğu özgün işlevini korumuş ve halen kullanılmaktadır. 

Bazı lojmanların depoya çevrildiği gözlenmiştir. 29 adet bina kullanım dışıdır. 

Resim 4: 2 Daireli lojman ve krokisi              Resim 5: Misafirhane ve Seralar 
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Resim 6: Yerleşkedeki çeşitli alanlardan görünüm 

           Yapıların çoğu tek katlıdır. Bazı tek katlı yapıların yükseklikleri diğerlerine göre fazla 

olduğundan tek katlı yüksek yapılar olarak gruplanmıştır. İşlevi ve kullanım yoğunlukları 

düşünüldüğünde derslikler, yemekhane, yatakhaneler bu gruptadır. Bunlara ek olarak atölyeler 

ve hayvancılık binaları gibi birimler de tek katlı yüksek yapı statüsündedir. Lojmanlardan 

bazıları tek katlıdır. 1980’lerde inşa edilen 4 ve 5 katlı lojmanlar mevcuttur. Ayrıca Enstitü 

alanında bulunan bekar lojmanları iki katlıdır. Araştırma enstitüsü binaları genellikler iki 

katlıdır. 

 

4. SONUÇ 

            Cumhuriyet döneminde 1943 yılında çıkarılan 4486 nolu Kanun ile 1944 yılında 

kurulan, ‘Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu’nun geçmişi ve mevcut durumu incelenmiştir. 

Değişen tarım politikaları nedeniyle günümüze sadece yapıları ve peyzaj alanı ulaşan 

yerleşkenin mimari değerlerini ortaya koymanın yanısıra Erdemli halkı için sosyal ve kültürel 

yönden taşıdığı önem vurgulanmıştır. Okulun bölge okulu konumunda olması, çevresindeki 

yerleşim yerlerindeki halkında faydalanması, teorik ve uygulamalı eğitimleriyle bölge 

kalkınmasına önemli bir katkı sağlamıştır. 

          Türkiye’de 6 örnek gibi az sayıda faaliyete geçmiş bu eğitim birimlerinin dönemin politik 

sebepleri ile kısa hayatlarının olması, bu yerleşkelerin unutulmasına yol açmıştır. Mersin için 

önemli bir yerleşke ve eğitim modeli olan Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu, Mersin ve Erdemli 

halkı için toplumsal ve kültürel bir değer taşımaktadır. Böylece mimari ve koruma anlamında 

hem eğitim tarihi hem erdemli sosyal-kültürel hayatı bağlamında önemli bir mirastır. 

           Okul yerleşkesi, topluma çağdaş eğitim ve üretimin nasıl olacağını göstermiş, sahip 

olduğu yaşama, eğitim ve sosyal birimleri ile konut ve sosyal mekânın modern bir kırsal 

örneğini yansıtmıştır. Aynı zamanda köy enstitüleri ve devlet çiftlikleri ile birlikte 

Cumhuriyet’in hedeflediği toplumsal dönüşümün başlangıç etaplarını oluşturmaktadırlar. 
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           Bu bildiri, Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu’nun eğitim modeli, mekânsal örgütlenmesi, 

mimarisi ile birlikte Erdemli ve Mersin kentlerinin toplumsal ve kültürel hayatındaki yerini 

ortaya koymaktadır. Doğal ve kültürel miras olan Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu ve yerleşkesi 

için koruma-planlama çalışmalarının alt yapısı oluşturulması için kaynak niteliğindedir. 
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Biyomimetik Tasarım Yaklaşımı İle İnovatif Kavramsal Alternatif 

Aydınlatma Sistem Tasarımı: Light for Mersin 

*25Orhan ERDEN 

**26Tuncay ŞİMŞEK 

 

İnsanların doğa ve içindeki canlılardan esinlenerek nitelikli ve fonksiyonel tasarım ürünleri 

oluşturma süreci biyomimetri olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada,  Biyomimetik Tasarım 

yaklaşımı ile alternatif bir aydınlatma sistemi “Light for Mersin”  tasarımı yapılmıştır. Tasarım 

süreci beş farklı aşamadan oluşmaktadır. İhtiyacın saptanması aşamasında kullanıcıların 

farkında olmadıkları bir ihtiyaç olarak eko aydınlatma sistemi tasarımcı bakışıyla belirlenmeye 

çalışılmıştır. Seçme ve örnekleme aşamasında eko aydınlatma sistemi için kullanıcılardan 

edinilen bilgiler incelenip ihtiyaçlar belirlenmiş ve paydaş analizi yapılmıştır. Böylece tasarımı 

yapılacak ürün ve sistem için kullanıcıların beklenti ve talepleri belirlenmiştir. Örneğin 

gözlemlenmesi aşamasında; kullanıcının beklentileri, ihtiyaçları dikkate alınarak farklı 

kavramsal tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Teknik ve ekonomik değerlendirme sonucunda beyin 

fırtınası yapılarak en uygun tasarıma karar verilmiştir. Ürün ve doğadaki sistemin analojisi 

aşamasında; seçilen tasarım detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Detay tasarım,  gerekli 

hesaplamalar, deneysel doğrulamalar ve en uygun malzeme seçimini içermektedir. Tasarım 

uygulaması, aşamasında da tasarlanan prototipler yardımı ile kullanıcının bu yeni ürünü 

denemesi istenir. Böylece elde edilen kullanıcı yorum ve görüşlerine göre ürün tasarımında 

değişiklikler yapılmakta ve ürün geliştirilme sürecine katkı sağlanmaktadır.    

 

Anahtar Kelimeler: Biyomimetik Tasarım, aydınlatma sistemleri, alternatif enerji sistemleri 

 

Innovative Conceptual Alternative Lighting System Design with Biomimetic Design 

Approach: Light for Mersin 

Abstract 

The process of creating qualified and functional design products inspired by nature and living 

creatures is defined as biomimicry. In this study, an alternative lighting system “Light for 

Mersin” was designed with the Biomimetic Design approach. The design process consists of 
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five different stages. In the determination phase of the need, the eco-lighting system has been 

tried to be determined with a view of the designer as a need that the users are not aware of. At 

the selection and sampling stage, the information obtained from the users for the eco lighting 

system were examined and the needs were determined and the stakeholder analysis was 

performed. Thus, the expectations and demands of the users are determined for the product and 

system to be designed. During the observation phase of the sample; different conceptual 

designs have been realized considering the expectations and needs of the user. After the 

technical and economic evaluation, the most appropriate design was decided by brainstorming. 

In analogy of product and system of nature system; selected design is discussed in detail. The 

detail design includes the necessary calculations, experimental verifications and the selection 

of the most suitable materials. In the design application stage, the user is asked to try this new 

product with the help of the designed prototypes. Thus, product design changes are made 

according to user comments and opinions and the product development process is contributed. 

 

Keywords: Biomimetic Design, Lighting Systems, Alternative Energy Systems 

 

Giriş  

Biyomimetik doğadaki biçimlerden, formlardan ve materyallerden ilham alarak yapılan 

tasarımlardır. Aynı zamanda bilim adamlarının, mucitlerin veya sıradan inşaların doğadaki 

bulunan sistemleri kullanarak çözümler üretmesini teşvik eden bir düşünce biçimidir 

(Karabetça, 2018).  Biyomimetik tasarımları iki başlık altında incelemek mümkündür. 

Bunlardan birincisi form yönüyle doğadaki biçimlere benzeme, ikincisi ise materyallerin 

özellikleri bakımından tasarımların doğadan esinlenmesidir.  

 

Form yönüyle doğadaki malzemelere benzeyen tasarımlar günümüzde sıkça karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin insanlık tarihinin en büyük mucitlerinden Leonardo Da Vinci 1480’lerde 

kuşların ve yarasaların uçma kabiliyetlerinden etkilenerek uçan araçlar tasarlamıştır (Şekil 1). 

Havayı sıkıştırarak uçma prensibine dayalı olarak tasarladığı Airscrew, günümüzdeki 

helikopterlere benzer mantıkla o günlerde tasarlanmıştır (Helicopter (Aerial Screw), 2018). 
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Şekil 1. Da Vinci Helikopter Tasarımı (Helicopter (Aerial Screw), 2018). 

 

Başka bir tasarımda tesbih böceğinin iç organlarını ve kaslarını dışardan gelebilecek tehlikelere 

karşı koruyan iskelet yapısı ilham alınarak yapılan tasarımlardır (Şekil 2). Tesbih böceği, 

ihtiyaç duyduğu anda katmanlı yapısı sayesinde bükülerek kendisini koruma altına almaktadır.  

Bu katmanlı yapı baz alınarak çeşitli tasarımlar yapılmıştır 

(Yıldız, 2012).  

 

 

Şekil 2. Tesbih Böceği ve Uygulaması (Yıldız, 2012). 

 

Doğadaki bitki ve hayvanların geometrik yapısı tasarımcılar için birer ilham kaynağıdır. 

Doğada birçok spiralli canlı bulunmaktadır. Spiral şekiller bir merkez etrafında birbirine 

eklenerek yeni formların oluşturulduğu bir geometri biçimidir. Bitkilerin spiral yapısında bir 

nokta etrafında yapraklar en verimli şekilde sarılarak güneşten en yüksek enerjiyi 

toplamaktadır. Fibonacci isimli bilim adamı bu durumu ortaya koymuştur. Fibonacci 

numaraları 0 dan başlayarak, dizilimdeki her rakamın bir önceki iki rakamın toplanması ile 

sonsuza kadar gitmektedir. Rakamlar 0,1,1,2,3,5,8,13,.. şeklinde sıralanmaktadır. Fibonacci 

numaralarının oranı, 8:13 olan altın oranı vermektedir. Bu değer de yaklaşık olarak altın oran 
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(1.61804 ) değerine çok yakındır.  Mısırlıların piramit boyutlarından, eski yunan yapı 

süslemelerine, Da Vincinin “Vitrivius adamı” isimli insan vücudu eskizine kadar birçok eserde 

altın oran kullanımı görülmektedir (Yıldız, 2012).   

 

Materyal yönünden doğadan esinlenen tasarımlar, aynı zamanda yeni malzemelerin 

üretilmesinin önünü açmaktadır. Yapılan tasarımlarda seçilen malzeme, ürünün kullanım 

ömrünü, ergonomisini ve fonksiyonlarını korumasını etkilemektedir. Bu durum tasarımın 

üretilebilirliğine ve pazarlamasına pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Örneğin doğada bulunan 

nilüfer yaprağının su itici özelliği incelenerek, su iten yeni kompozit malzemeler üretilmiştir. 

Bilindiği gibi nilüfer yaprağının yüzeyi elektron mikroskobuyla incelendiğin nano boyuttaki 

vadi ve çukurlardan oluşan yapısı ve meydana getirdiği yüzey enerjisi, su damlacığının yüzeye 

tutunmasını engellemekte ve yüzeyden kaymasını kolaylaştırmaktadır. Bu özellik literatürde 

lotus etkisi olarak bilinmektedir (Şekil 3). Bu su itici ve kir tutmayan malzemeler günümüzde 

akıllı binaların dış cephelerinde, kir tutmayan fayanslarda ve araba camlarında kullanılmaya 

başlamıştır. Lotusan isimli kendi kendini temizleyen iç ve dış yüzeylerinde kullanılan boyalar 

bulunmaktadır. Doğadan ilham alınarak yapılan bu tür tasarımlar nemi uzak tutarak binanın 

yüzeylerinin nefes almasını ve temiz görünmesini sağlamaktadır (Karabetça, 2015).  

 

Şekil 3. Lotus Yaprağının Yüzey Görüntüleri (Karabetça, 2015) 

Alternatif Enerji Kaynakları ve Güneş Enerjisi 

Akdeniz bölgesi Alternatif Enerji Kaynakları içerisinde en fazla Güneş Enerjisi potansiyeline 

sahiptir. Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından 

birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Güneşten dünyaya saniyede yaklaşık olarak 170 milyon 

MW enerji gelmektedir. Türkiye'nin yıllık enerji üretiminin 100 milyon MW olduğu 

düşünülürse bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi, Türkiye'nin enerji üretiminin 1.700 

katıdır. Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir (Şen, 2004). 

Güneş enerjisinin özellikleri şöylece sıralanabilir; 

• Güneş, dünyanın yegâne enerji kaynağıdır. 
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• Dünyaya isabet eden güneş enerjisinin gücü (180.1012 kW), ABD’nin kurulu elektrik 

üretme kapasitesinin yaklaşık 500 bin katıdır. 

• Güneş enerjisinin, basit su ısıtma sistemlerinden, yer altında enerji depolamasının 

yapıldığı büyük ısıl sistemlere kadar, geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. 

• Fotovoltaik sistemler, hem teknolojik olarak gelişmekte hem de hızla 

yaygınlaşmaktadır. 

• Uzay araçlarının ve uyduların enerjisini fotovoltaik sistemler üretmektedir.  

 

Genel olarak en düşük ve en yüksek güneş enerjisi üretilecek aylar, Aralık ve Temmuz’dur. 

Bölgeler arasında ise öncelikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahilleri gelmektedir. Güneş 

enerjisi üretiminin yok denecek kadar olduğu Karadeniz bölgesi dışında yılda birim metre 

kareden 1100 kWsa enerji üretilebilir (Şekil 4.).  

 

Şekil 4. Ülkemizin Güneş Enerjisi Potansiyel haritası (Gepa, 2018)  

Light for Mersin 

Yapılan kavramsal tasarımda tesbih böceğinden ilham alınarak güneş enerjisi ile çalışan sokak 

aydınlatma lamba tasarımı yapılmıştır. Güneş ışınlarını, ışık etkisiyle yaprak kısımlarında 

bulunan güneş pilleri elektrik enerjisi üretmektedir. Yalnız ısı arttıkça elektrik enerjisi üretim 

verimi düşmektedir. Bu nedenle güneş pillerinin olduğu yaprak şeklindeki paneller 

üzerlerindeki bimetal malzemenin ısı duyarlılığı etkisiyle içe doğru kapanmaktadır. Yaprak 

panellerinin hareketinde mekanik ve elektronik komponentler kullanılması ciddi maliyetlere 

neden olduğu için bimetal malzemeler kullanılmıştır. Bimetal malzemeler genleşme katsayısı 

farklı iki metalin birleştirilmesi ile oluşturulurlar. Isıya maruz kalan bimetal eleman 
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genleşmenin az olduğu yöne doğru eğilir. Bu durumdan yararlanarak güneş pili ile donatılmış 

yaprak analojisine sahip üniteler güneş ısısının artışına paralel olarak içe doğru kıvrılmaktadır. 

Bilindiği gibi fazla ısıya maruz kalan devre elemanlarının verimi düşmekte ve kullanım ömrü 

azalmaktadır. Böylece güneş enerjisi elektrik üretim panelleri, aydınlatma elemanı, elektronik 

devre ve akü korunmaktadır.  

 

 

Şekil 5. Kavramsal Aydınlatma Tasarımının Çeşitli Görünümleri 

 

Sonuç 

Bu çalışmada biyomimetri tasarım yaklaşımı ile güneş enerjisi ile çalışan alternatif kavramsal 

aydınlatma sistemi tasarımı yapılmıştır. Güneş pilleri için güneş ışınları ne kadar gerekli ise de 

yoğun sıcaklık güneş pillerinin verimlerini düşürmekte ömrünü azaltmaktadır. Güneş ışınlarını 

toplayan biyomimikrik analoji yoluyla tasarlanan yaprak şekilli güneş pilleri ısınma durumunun 

oluşması halinde güneş ışınlarından zarar görmeyi engellemek için içe doğru belli açılarda 

hareket etmektedir. Bu açılı hareket bimetal denen özel malzemeler yardımıyla sağlanmaktadır. 

Böylece kavramsal tasarımdaki aydınlatma komponenetleri güneş ışınlarının ısı etkisiyle zarar 

görmemektedir. Bimetal teknolojisi ekonomik ürün maliyetine ulaşmada katkı sağlamaktadır. 

Böylece kavramsal tasarımın ekonomik, üretilebil ve uzun ömürlü olmasına çalışılmıştır. 
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Kültürel Kimlikli Yeni Üretimler İçin Örnek Bir Proje  

"mezitli dokuma projesi"  
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Öğr. Gör. Handan DEMİR29 

Özet 

 Dokumacılık geleneği; Anadolu’nun sürekli ve kalıcı kültürel birikimlerinden 

birisidir. Anadolu'da yaşayan geleneksel dokumalar incelendiğinde, coğrafi özelliklere, 

geleneklere, yaşayış biçimlerine göre bazı özellikler-değişiklikler görülmektedir. Her 

dokumanın kendine özgü değişiklikleri içermesi dokumaların kültürel kimliklerinin bir 

göstergesidir.  

 Bölgenin tarihi, arkeolojik buluntular, müze örnekleri ve alan araştırmalarından elde 

edilen bilgiler,  Mersin  (İçel) -Mezitli'nin eski dokumacılık merkezlerinden biri olduğunu 

göstermektedir.  

 Bu bağlamda; Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü,  Mezitli 

Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü ile protokol yapılarak kültürel kimlikli yeni 

üretimlerin hedeflendiği bir proje yapılmıştır. 

 Bu projede, dokumacılığın korunması ve yaşatılması amacıyla kadınlara dokuma 

eğitiminin verilmesi esas alınmıştır. Bölgede konuya ilgi duyan kadınların katılımı, yer temini, 

tezgah-malzeme alımı, eğitim konularının saptanmasının ardından projenin ilk adımı olan 

dokuma eğitimi Kasım 2016- Haziran 2017 tarihleri arasında tamamlanmıştır. İkinci dönem 

olan Kasım 2017-Haziran 2018 tarihlerinde; dokuma eğitimine devam edilerek, yeni kumaş 

denemeleri yapılarak ürün çeşitliliği sağlanmıştır.  
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 Bu bildiride; bölgenin müzelerde yer alan örnekleri, yaşayan kültür ürünleri, yerel 

dokumacıların üretimleri ile kültürel miras olarak kabul edilen dokumacılığın yeniden 

canlandırılması ile kadın eğitimi ve istihdamına yönelik çalışmalar görsel bir sunum eşliğinde 

incelenecektir.  

Anahtar Sözcükler: 

Mezitli Dokuma Projesi, Dokumacılık, Kültürel Miras, Geleneksel Dokumacılık, Kültürel 

Kimlik, Yeniden Üretim  

 

Abstract 

An Example Project for New Productions with Cultural Identity 

“mezitli weaving project” 

 

 Weaving tradition; It is one of the continuous and permanent cultural accumulations of 

Anatolia. When the traditional weavings in Anatolia are examined, some features-changes are 

observed according to geographical characteristics, traditions, lifestyles. It is an indication of 

the cultural identities of textiles that  each document contains unique changes. 

The history of the region, archaeological finds, museum samples and the information obtained 

from field surveys indicate that Mersin (İçel) -Mezitli is one of the oldest weaving centers. 

 In this context; Mersin University Faculty of Fine Arts Textile Department, Mezitli 

Municipality and Mezitli Soroptimist Club, a protocol has been made with the aim of creating 

new projects with cultural identity. 

 In this project weaving training for women based on for the purpose of preservation of 

weaving  and to be kept alive. Weaving education, the first step of the project completed 

between November 2016 and June 2017. By continuing weaving education, new fabric trials 

were made and product variety was provided from November 2017 to June 2018. 

 

 In this statement; the examples of the region in museums, living cultural products, 

production of local weavers and the revitalization of weaving, which is accepted as a cultural 

heritage, and studies on women's education and employment will be examined with a visual 

presentation. 

Key Words: 

Mezitli Weaving Project, Weaving, Culturel Heritage, Traditional Weaving, Culturel Identity, 

New Products.  
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GİRİŞ  

 

 Anadolu’nun en eski geleneklerinden biri olan dokumacılık; Anadolu’nun kültürel 

birikimlerinden beslenerek yaşamaya devam etmektedir.  

Anadolu'da yaşayan geleneksel dokumaların kendilerine özgü özelliklerinin bulunması; 

kültürel kimliklerinden kaynaklanmaktadır.   

Bu kültürel kimliklerin yaşatılması ve devam etmesi, toplumsal kimliğin değerlerinin 

korunması açısından çok önemlidir.  

Mersin  (İçel) -Mezitli'nin eski dokumacılık merkezlerinden biri olduğunu gösteren 

arkeolojik buluntular ve müze örnekleri ile bölgenin tarihi ve alan araştırmalarından elde edilen 

bilgiler,  burada yaşayan dokumacılığın izlerinin kanıtıdır.  

          

 1999 yılında İçel Müzesi ve 9 Eylül Üniversitesi; Arkeoloji Bölümü Öğretim 

Üyeleri’nden  Prof. Dr. Remzi Yağcı tarafından yapılan arkeolojik kazılarla Soli hakkında daha 

gelişmiş bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. Kazılar sonucunda elde edilen buluntular, Mersin 

Müzesi’nde sergilenmektedir. 

 Yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen dokuma araç gereçleri bu bölgede eski çağlardan 

bu yana dokumacılığın var olduğunu kanıtlamaktadır. Bulunan ağırşak örnekleri, dokuma 

ağırlıkları ve iğneler günümüzde Mersin Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır. (Resim:1,2)  

 

                             

 Resim:1 Mersin Arkeoloji Müzesi, Dokuma Ağırlığı      Resim:2  Mersin Arkeoloji Müzesi,Dokuma Ağırşakları 
                  Fotoğraf: Usluca, Mersin, 2013                                                   Fotoğraf:Usluca, Mersin, 2013  

 

 

 Bulunan eski dokuma örnekleri, Mersin Müzesinin, etnografik eserler seksiyonunda 

sergilenmekte olup,  iç astar, kuşak, önlük, peştamal, peşkir vb. şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

 

BÖLGEDE YAŞAYAN DOKUMA ÖRNEKLERİ  

 Geleneksel biçimi ile devam eden dokumacılığın örnekleri ilçede birçok yerleşim 

bölgesinde, yaşayan dokumalar olarak varlıklarını sürdürmektedir. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
164 

 Bölgede genel olarak yatay ve mekikli tezgah olan çulfalıkta, alalı ve akbez dokumalar 

görülmektedir.   

                 

         Resim:3 Alalı dokuma örneği                                             Resim:4 Akbez dokuma örneği  

          Fotoğraf: Usluca,Demir, Gezicioğlu,  Mersin, 2013                   Fotoğraf:Usluca,Demir, Gezicioğlu,  Mersin, 2013 

 

 

 Çizgili ve kareli bir dokuma olan Alalı;  geçmişte beyaz ve çivit mavisine boyanmış 

pamuklu ipliklerle dokunmuştur.  Bu dokumalar; çarşaflık ve perdelik kumaş olarak 

kullanılmıştır. (Resim: 3) 

Akbezi; düz, beyaz pamuklu bezden dokunmuş bir dokuma türüdür. Bu tür dokumalar; 

şalvar, ceket, gömlek, iç çamaşırı olarak kullanılmıştır. (Resim: 4) 

 

PROJE HAKKINDA  

 Anadolu'nun kültürel birikimlerinden biri olan dokumacılığın bölgede yaşatılması ve 

gelecek kuşaklara aktarılması için Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü 

olarak görüşmeler yapılmış,  Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulüp ile protokol 

yapılarak kültürel kimlikli yeni üretimlerin hedeflendiği bir proje yapılmıştır. 

 Bu proje kapsamında yapılan protokole göre; Mezitli Belediyesi yer temini ve malzeme 

alım konularında destek sağlamıştır.  Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri ilk etapta dokuma 

öğrenmek ya da dokumada kendini geliştirmek isteyen kadınlara (kursiyer) ulaşmıştır. İplik ve 

projede kullanılacak malzemelerin teminini gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu projeye dahil olan ve 

eğitime yardım eden üç öğrencimize de burs desteği vermiştir.  Proje kapsamında,  dokuma 

eğitimi ve sürecin planlanması konuları Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 

Bölümü olarak tarafımızca gerçekleştirilmiştir. 

  Eğitim süreci; iki dönem olarak planlanmıştır. 

  İlk dönem; kursiyerlerin dokuma ile ilgili temel bilgileri öğrenmesi ve kamçılı tezgah 

ile çalışmalar yapması sürecini kapsamaktadır. İkinci dönem ise; yöreye ait geleneksel 
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dokumalara uygun olarak; renk varyantları, örgü ve desen çeşitlemeleri ile farklı uygulamalar 

yapılması hedeflenmiştir.  

Ekim 2016 tarihinden itibaren eğitimin gerçekleşeceği atölyede tezgah kurulumu ve 

malzeme alım süreçlerine başlanmıştır.  

 

 Projenin yapılacağı ve eğitimin verileceği atölyenin resmi açılışı 25 Kasım 2016  

tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren eğitimler devam ederken bulunan eski örneklerin 

analizleri yapılmış, yani eski dokumaların kimlik kartları çıkmış ve yeniden üretim için 

çalışmalara başlanmıştır.   

 Atölye Çalışmalarından Örnekler   

 Temel Örgü Uygulamaları  

 Dokumanın temelini oluşturan bezayağı, dimi ve saten örgülü dokuma örnekleri ile bu 

örgülerin türev çalışmaları öncelikle tek renk çözgü ve atkı kullanılarak uygulanmıştır. Burada 

amaç temel örgülerin, kumaş yüzeyinde oluşturduğu doku farklılıklarını göstermektir. Her bir 

kursiyer; bu uygulamayı bireysel olarak gerçekleştirmiştir. Buradaki görseller; 22 uygulama 

arasından örnek teşkil etmesi amacıyla yer almaktadır. (Resim: 5,6,7) 

       

    Resim:5 Örnek Uygulama1                 Resim:6 Örnek Uygulama 2                 Resim:7 Örnek Uygulama 3   
    Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2016         Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2016           Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2016      

 Renk Uygulamaları   

 Temel örgü ve türevleri ile; çözgü ve atkıda farklı renkler kullanılarak, çizgili ve ekose 

kumaşlar oluşturulmuştur. (Resim: 8, 9,10,11,12,13,14,15 ) 
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             Resim:8 Atkıdan renk raporu uygulaması                                  Resim:9 Bezayağı örgülü ölçekli detay 
           Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2017                                                  Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2017            
 

 

                                         

               Resim:10 Atkıdan renk raporu uygulaması                 Resim:11 Dimi ve Bezayağı örgülü ölçekli detay 
               Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2017                                     Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2017           
 

                                          

            Resim:12 Çözgüden renk raporu uygulaması                 Resim:13 Bezayağı örgülü ölçekli detay 

          Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2017                                          Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2017            
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Resim:14 Çözgü ve atkıdan renk raporu uygulaması         Resim:15 Çözgü ve atkıdan renk raporu  uygulaması  

                (Ekose)                                            (Ekose)         
             Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2018                                               Fotoğraf: Gezicioğlu, Mersin, 2018            

 Çeşitli Uygulamalar  

 Eğitimin son döneminde yapılan dokumalarda; örgü, iplik, renk çeşitliliği artmış, 

çözgü ve atkı sıklıklarında farklılıklar yapılmıştır. Böylelikle değişik ürün grupları 

oluşturabilecek nitelikte kumaşlar oluşturulmuştur. (Resim:16,17,18)   

          
        Resim: 16 Dokuma 1                          Resim:17 Dokuma 2                         Resim:18 Dokuma 3  
        Fotoğraf: Işıtman, Mersin, 2018               Fotoğraf: Işıtman, Mersin, 2018               Fotoğraf: Işıtman, Mersin, 2018       

         

 

 Yeniden Üretim Örnekleri 

 

 Dokunan kumaşlar; çanta, masa örtüsü, fular, yastık kılıfı gibi farklı kullanım 

alanlarına yönelik ürünlere dönüştürülmüştür. (Resim: 19, 20, 21).Ürünler; ulusal ve 

uluslararası çeşitli fuar, festival ve kermeslerde tanıtımı yapılarak satışa sunulmaktadır.  

                                        
         Resim:19  Örnek ürün 1                                         Resim:20 Örnek ürün 2  
          Fotoğraf: Mezitli Soroptimist Kulübü, Mersin, 2018     Fotoğraf: Mezitli Soroptimist Kulübü, Mersin, 2018    
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Resim:21 Örnek ürün 3 

Fotoğraf: Mezitli Soroptimist Kulübü, Mersin, 2018 

                                                     

YENİDEN ÜRETİM PROJELERİ  

 

 Anadolu'da yaygın ve köklü dokumacılık kültüründen kaynaklanan, kalkınma ve 

istihdam yaratma amaçlı geleneksel dokumacılık ürünlerinin tıpkı üretimi ve/veya onların 

yeniden üretilmelerini sağlayan projelere rastlanmaktadır. Bu projeler, ulusal ve uluslararası 

özel kuruluşların, kamuya bağlı halk eğitim merkezleri ve kooperatifler, vakıflar gibi sivil 

toplum örgütleri tarafından yapılmaktadır. Bir kısmı üretimde sürekliliği öngörürken bir kısmı 

ise sadece kurslar olarak mesleğin öğretimi aşamasında kalmaktadır.  

       Bu projeler; yerel özellikler taşıyan, halkın belleğinde saklı olan kültürel mirası 

canlandırmayı sağlamak için, yapılmaktadır. Bu durumda dokumacının sandıklarında yer alan 

örneklere başvurulmaktadır.  

       Öncelikle bölgenin özelliğini taşıyan eski örneklere ulaşmak, bunların sınıflandırılması 

ve yeniden üretimi için değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tekstil tasarım 

uzmanlarının katkılarına gereksinim duyulmaktadır. Başka bir deyişle; ürünlerin yeniden 

üretim için analizlerinin yapılması ve kimliklerinin doğru saptanması gerekmektedir.  

Geleneksel dokuma örneklerine dayalı yapılan bu üretimlerde ortaya çıkan ürün, bir 

kullanım nesnesi olması ve bölgesel cazibesinin saptanmış olması gerektiğinden günümüzde 

bir yaratıcılık projesi olmak durumundadır. Bu aşamada ürünün bölgesel özelliğinin doğru 

saptanması, üretim kalitesi ve yeni çeşitlerin üretilebilmesi için çağdaş tekstil tasarımcıları 

gerekmektedir. Bu nedenle kültürel kimlikli ürün yaratmak için ürün kimliğinin doğru 

saptanması, bunun için de bilimsel bir ar-ge çalışmasına gerek duyulmaktadır. 
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SONUÇ    

 Mezitli Dokuma Projesi, Anadolu'da yaygın ve köklü dokumacılık kültüründen 

kaynaklanan, kadın eğitimi ve istihdamı amaçlı geleneksel dokumacılık ürünlerinin üretimi ve 

onların yaşamasını sağlayan bir proje olarak tanımlanabilir. 

 İki eğitim dönemini hedeflerine ulaşarak başarıyla tamamlamış olan proje; hem 

kadınlarımız için iş olanağı sağlanmış olacak hem de yok olmaya yüz tutmuş geleneksel 

kültürümüzün bir parçası olan yöredeki dokuma çeşitleri, gelecek kuşaklara aktarılarak 

yaşamaya devam edecektir. 

  30 Ekim 2018 tarihinde sona ermiş olan proje ardından, kursiyerlerimizin 

kooperatifleşerek, üretimlerine kurumsallaşmış bir ekip olarak devam etmeleri 

hedeflenmektedir. 

 Yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlar; gelenekten beslenen, bölgesel özelliklerini 

kaybetmeden günümüze uyarlanan ürünlerin hem tercih edilebilir hem kullanılabilir olmasının 

gerekliliğini göstermektedir. Bu nedenle geleneksel dokumaların yaşatılmasına ve kültürel 

kimlikli ürün yaratmaya dair yapılan projelerde, tekstil tasarımcılarının tasarımcı bakış açısı 

büyük önem kazanmaktadır.  
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MERSİN’DEN GİRİT’E BİR YOLCULUK 

 

Mersin’den Girit’e Bir Dokumacılık Öyküsü ile “Girit Dokumaları” 
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          Öğr.Gör. Handan DEMİR 2 

                                                                                                     Mine Beşen YALÇIN 3 

                                                                                            Prof. Günay ATALAYER 4 

 
Özet 

 

Dokuma kültürü toplumsal ilişkinin en hareketli, en sürekli, kalıcı öğelerinden birisidir. 

Geleneksel dokumacılık, Anadolu’da güçlü bir ilişki ağı oluşturur. Tarihsel süreçte oluşan 

dokuma bilgisi, döneminde oldukça hızlı bir ulaşımla dağılır ve kalıcı, özgün benzerlikler taşır. 

Bir dokuma örneği ve bir geleneksel dokuma tekniğinin bilgisi bu nedenle doğudan batıya 

kuzeyden güneye ulaşabilmektedir. 

Bugün arşivlerde rastlanan örnekler başka toplumsal ilişkilerin, sosyal olguların belgesini 

oluşturuyor. 

Bu bildiride Mersin, İzmir ve Girit adası arasında dokumaya ilişkin bir bağlantının nesnel 

örneğini sunacağız. Bu kapsamda literatürde Girit dokumaları adı ile karşımıza çıkan 

desenlendirilmiş bir dokuma örneği üzerine yapılan araştırma ele alınacaktır. Bu dokumanın 

tekniğini tanıtmak üzere teknik denemeler yapılmıştır. Araştırmaya konu olan dokuma 

tekniğinde çeşitler üretilmiş; İzmir’de 2 adet örnek bulunmuş ardından inceleme derinleştiğinde 

4 örneğe de Mersin’de rastlanmıştır. Bu desenlendirme tekniğini hatırlatmak ve başka yörelerde 

de örneklerine rastlanırsa literatürde ortak bir alan oluşturmak için bulunan bu örnekler 

üzerinden dokuma analizleri yapılmış ve karşılaştırmalar ile tekniğin özgün yanı ortaya 

konulmuştur. 
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Amaç; kültürel değerlerin temel bilgilerinin doğru arşivlenmesine katkı sağlamak ve bir tekstil 

tekniğinin özgün belirleyici özelliğini saptayarak coğrafi işaretler için veri oluşturmaktır. 

Desenlendirme anlayışı yeni sistem oluşumları için tasarımcıların görüşlerine açılarak, öneriler 

oluşturulacaktır.  

Dokuma analizlerine dayalı bir karşılaştırma tablosu ile araştırmanın sonuçları görseller 

eşliğinde, sunulacaktır.  
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Geleneksel dokumacılık, Girit, Mersin, kültürel değer, desen, tahar denemeleri, coğrafi işaret 

 

 

A JOURNEYFROM MERSİN TO CRETAN 

'Crete weavings' a weaving story from Mersin to Cretan 

ABSTRACT 

Weaving culture is one of the most moving continous and permanent elements of 

social relationship. 

Traditional weaving creates an unpredictable relationship network within Anatolia. This 

weaving knowledge occurred in historical process is commonly distributed very fast and creates 

a permanent knowledge. Because of this a weaving sample and the knowledge of a traditional 

weaving technique can reach from east to west and north to south. 

Today the samples found in archives create other social relationships and social phenomenons. 

We will present an objective sample in this report to show a weaving relation within 

Mersin,Izmir and Crete Island.In this context.a research will be discussed on patterned weaving 

which is named in the literature as'Crete Weaving'.There has been made several trials to 

introduce this weaving technique.In subject to this research.we have found two samples woven 

with this technique in Izmir and when we review further we have found four in Mersin.Our 

analysis and comparisons show this technique's original side in order to remind this patterning 

technique to create a public area if found in other regions. 

Aim is to contribute an accurate archieving of basic knowledge of cultural values and to create 

geographical signs of data by determining the original and decisive feature of one textile 

technique.This patterning conception will create proposals by designers' advises for new system 

formation. 

The research result will be presented with images and comparison table which is based on 

weaving analysis. 
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 GİRİŞ 

Dokumacılık, tarihin erken dönemlerinden günümüze kadar kendine has özellikleri ile varlığını 

sürdürmektedir. Kullanılan desen, malzeme, renk çeşitliliği ile bulunduğu bölgeye, kültüre göre 

farklılık göstererek kimliğini yansıtır.  

Geleneksel dokumacılık, Anadolu’da öngöremediğimiz bir ilişki ağ ile hızlı bir ulaşımla dağılır 

ve kalıcı bir birikimi oluşturur. Bir dokuma örneği ve bir geleneksel dokuma tekniğinin bilgisi 

bu nedenle doğudan batıya kuzeyden güneye ulaşabilmektedir.   

Bu bildiride Mersin, İzmir ve Girit adası arasında dokumaya ilişkin bir bağlantının nesnel 

örnekleri yer almaktadır. Bu örnekler literatürde Girit Dokumaları adı ile özel bir desenlendirme 

tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneklerin 2 adedi İzmir, 4 adedi ise Mersin’dendir. İzmir 

ve Mersin’de bulunan bu örnekler üzerinden analizler yapılmış ve karşılaştırmalar ile tekniğin 

özgün yanı ortaya konmuştur. 

Amaç; Kültürel değerlerin temel bilgilerinin doğru arşivlenmesine katkı sağlamak ve bir tekstil 

tekniğinin özgün belirleyici özelliğini saptayarak coğrafi işaretler için veri oluşturmaktır. Bu 

özgün tekniğin tekstil tasarımcılarına desenlendirmede yeni sistem oluşumları sağlaması 

hedeflenmiştir.  

 

1. GİRİT DOKUMASI ADLI ÖRNEKLE İLK KARŞILAŞMA 

Bu çalışmanın başlangıcı 2004 tarihli bir ön çalışmaya dayanmaktadır.(1) Sedefli battaniye 

(Resim 1,2) denilen bir eski örnek üzerinden analiz yapılmıştır. Örnek incelendiğinde; çözgü 

ipliği pamuk, atkı ipliği zemin pamuk, desen ipliği yün olarak kullanılmıştır.  Çözgü sıklığı 

1cm’de 11,7(yaklaşık 12Nm) ipliktir. Tarak numarası 55/2  olarak kullanılmıştır. İplik 

numaraları incelendiğinde; Çözgü iplik numarası 22/2Nm, atkı zemin iplik numarası 

8,8Nm(yaklaşık 9Nm), deseni oluşturan yün ipliğin numarası ise 1,7Nm(yaklaşık 2Nm)’dir. İki 

renkli bir dokuma örneğidir. 

Bu dokumanın analiz sonucu olarak;  ön denemeler yapılmış (Resim 3,4,5,6) ve konu üzerinde 

çalışma sürdürülmemiştir.  2017 ve 2018’de bu örnekler üzerinden hareketle önce teknik 

denemeler yapılmış daha sonra bu örneğin uygulandığı alanlar konusunda araştırma 

derinleştirilmiştir.(2)  Bu araştırma sırasında Girit Dokuması adı ile İzmir’de ve Mersin’de 

toplam 6 adet örnek bulunmuştur. Elde edilen örnekler üzerinden 3 desen anlayışı saptanmıştır. 

Deseni oluşturan çözgü sıralama(tahar) incelenerek uygulamalar buna göre yapılmıştır. Bu 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
174 

grupta iki renkli ve çok renkli örnekler olduğunu söyleyebiliriz. Desen tekniği için baklava, 

kare ve düz desenlendirme anlayışı olarak değerlendirebiliriz.  

 

(1) Prof. Günay Atalayer Arşivi 

 

Ön Çalışma Grubu 

Prof. Şahin Yüksel Yağan, Prof. Ozanay Omur, Prof. Günay Atalayer  

 

Dokuma Uygulama 

Prof. Günay Atalayer, Seval Sultan Erdoğan 

 

(2) , Araştırma Yürütücüsü Prof. Günay Atalayer, 

Dokuma Araştırma-Uygulama Grubu  

 F.Yelda Gezicioğlu, Handan Demir, Mine Beşen Yalçın, Şenel Genç  

 

 

 

 

 

 
                                  Resim 1(ön yüz) 

 
                                  Resim 2(arka yüz) 
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Resim 1, Girit Dokuması/Sedefli Battaniye (Ön Yüz), Prof. Günay Atalayer Arşivi, 2004 

 

Resim 2, Girit Dokuması/Sedefli Battaniye (Arka  Yüz), Prof. Günay Atalayer Arşivi, 2004 

 Resim3                          Resim4     

 Resim5  Resim6                                   

Resim 3,4,5,6 Teknik Analiz Ön Denemeler, Prof. Şahin Yüksel Yağan,  Prof. Günay Atalayer, 2004 

                       Dokuma Uygulama ,  Prof. Günay Atalayer, 2004,  Seval Sultan Erdoğan 

2. TEKNİK ÇÖZÜMLEME 

Girit Dokumalarında desenlerin temeli, tahar düzenlenmesi ve bu taharın armürle birlikte belli 

bir düzen oluşturmasına dayanmaktadır.   
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Bu dokumalarda 2 ya da 4 çerçeveli tezgahlar kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir. 4 

çerçeve kullanıldığını düşündüğümüzde tahar(çözgü iplik düzeni) ya da çerçeve hareketlerinin 

raporlanması ile çözgü raporu oluşturulup bu rapora aynı şekilde atkı hareketi uygulandığında 

ortaya çıkan desenler, atkı takviyeli desenlendirme grubunda değerlendirilebilecek desenli 

kumaşlar elde ediliyor. Bir çözgü bir atkı ile oluşan kumaşta ikinci atkı desen yapıyor. Deseni 

oluşturan ise 4 çerçeveye bağlı ipliklerin dağılım sistemidir. Bu sistemde atkıdan gelen ikinci 

ipliğin renk değişimi, özgün iplik farkları gibi değişiklikleri katarak desenli kumaşın çeşitlerini 

artırabiliriz. Bu desen çeşitliliği; kareler, dörtgenler, simetrik grup hareketleri ile geometrik 

desenler oluşturmaktadır. 

 

2.1 Deneysel Çalışmalarla Teknik Arayışlar 

Bu çalışmalarda Girit Dokumasının tekniği (tahar-armür ilişkisi) temel alınıp yeni tahar ve 

armür denemeleri yapılarak, ayrıca malzeme çeşitliliği eklenmiş ve farklı tekniklerle birlikte 

yeni uygulamalar yapılmıştır. Sanatta yeterlik programı kapsamında deneysel çalışmalar ve 

sanatsal dokuma projeleri kapsamında bu araştırmalar yapılmıştır. Araştırma 4 farklı yaratıcı 

bakış ve özgün bir estetik anlayışla 4 araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

 

2.1.1 Renk Araştırmaları İle Birlikte Deneysel Çalışmalarla Teknik Arayışlar 

Bu grupta iki sistemle konu ele alınmıştır. 1. sistemle, tahar planı aynı renk çeşitliliği ile armür 

desenli denemeler yapılmıştır. 2. sistemle,  tahar planı farklı seçilerek armür desenli yeni iplik 

renkleri ile uygulamalar yapılmıştır. Resim 7,8,9’da çözgü ipliği pamuk, atkı ipliği zemin 

pamuk, desen ipliği yün ve sentetik ipliklerle denenmiştir. Resim 10,11,12,13’de çözgü ikatı 

tekniği uygulanmıştır. Çözgü ipliği ipek, zemin atkı ipliği pamuk, desen atkı iplikleri ipek ve 

misina olarak kullanılmıştır. Özgün katkı çok renkli, renk çeşitliliği olan denemelerdir. 

 

                                                              

Resim 7    Resim 8    Resim 9 
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Resim 7,8,9 Şenel Genç 19x19cm , 19x19cm, 19x19cm, 2017  

 

 

                 

     Resim 10                   Resim 11 

                 

     Resim 12(detay)     Resim 13(detay)                

Resim 10,11,12,13  Şenel Genç, 40x55cm, 2018  

 

2.1.2 Renk ve Keçeleştirme Araştırmaları İle Birlikte Deneysel Çalışmalarla Teknik 

Arayışlar 

Bu grupta çeşitli tahar planı uygulanıp farklı armür denemeleri ile birlikte renk araştırmaları 

yapılıp dokuma bittikten sonra keçeleştirme tekniği denenmiştir. Resim 14,15,16,17,18’de 
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çözgü ipliği pamuk, zemin atkı ipliği pamuk, desen atkı ipliği yün olarak kullanılmıştır. Özgün 

katkı renkli gölgelemelerdir. 

  Resim 

14   Resim 15   Resim 16 

     

Resim 17     Resim 18 

Resim 14,15,16  Mine Beşen Yalçın 19x19cm , 19x19cm, 19x19cm, 2017  

Resim 17,18  Mine Beşen Yalçın, 19x22cm, 19x22cm, 2017  

 

2.1.3 Atkıdan El Çekme Tekniği ile Deneysel Çalışmalarla Teknik Arayışlar 

Bu grupta da çeşitli tahar planı uygulanıp farklı armür denemeleri ile birlikte atkıdan el çekme 

tekniği ile denenmiştir. Resim 19’da çözgü ipliği pamuk, zemin atkı ipliği  pamuk, desen atkı 

ipliği ise yün ve sentetik elyaftır. Resim 20 ve 21’de çözgü ipliği pamuk, zemin atkı ipliği 

pamuk, desen atkı ipliği jüttür. Resim 22,23 ve 24’te çözgü ipliği pamuk, zemin atkı ipliği 

pamuk, desen atkı ipliği yün olarak kullanılmıştır. Özgün katkı çekmeli tekniğidir. 
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Resim 19                                     Resim 20           Resim 21 

Resim 19  F.Yelda Gezicioğlu 19x22cm, 2017 

Resim 20,21 F.Yelda Gezicioğlu, 20x25cm, 19x27cm, 2018 

 

       

  Resim 22              Resim 23             Resim 24 

 

Resim 22,23,24  F. Yelda Gezicioğlu, 20x23cm,20x23cm, 20x22cm, 2017  

 

3. ALAN ARAŞTIRMALARINDAKİ ARŞİV ÖRNEKLERİ 

Alan araştırmaları sonucunda İzmir’de 2 adet Mersin’de 4 adet olmak üzere toplamda 6 adet 

örnek bulunmuştur. Elde edilen örnekler üzerinden 3 desen anlayışı saptanmıştır. Bu desenler; 

baklava, kare ve düz desenlendirme olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca bu örnekleri iki renkli 

ve çok renkli örnekler olarak da renk sınıflandırması yapabiliriz. 

3.1 İzmir İlinde Rastladığımız Örnekler 

3.1.1 İzmir Karşıyaka’da Hüsniye Huriye Molay’ın(Resim 27) arşivinden Girit battaniyesi 

olarak adlandırdığı bu örnekte çözgü ipliği pamuk, zemin atkı ipliği pamuk, desen atkı ipliği 

yün olarak kullanılmıştır. Çözgü sıklığı 1cm’de 26 iplik(Resim 25), zemin atkı sıklığı 1cm’de 
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7 iplik ve desen atkı sıklığı 1cm’de 7 ipliktir (Resim 26). Çözgü, zemin atkı ve desen atkı iplik 

bükümleri s yönlüdür. İki renkli örneklerden birisidir. Bu örneğin eni :74cm x 2 parça, 

boyu:196cm x 2 parçadan oluşmaktadır(Resim 28). Battaniye olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 

150 yıllık olduğu belirtilmiştir. 

               

Resim 25(çözgü sıklığı)              Resim 26(atkı sıklığı) 

Resim 25,26   İzmir Karşıyaka’da Hüsniye Huriye Molay’ın arşivinden, 2018 

 

   

  Resim 27 (Hüsniye Huriye Molay)   Resim 28 (eni:74cm x 2 parça, boyu:196cm x 2 parça) 

Resim 27,28   İzmir Karşıyaka’da Hüsniye Huriye Molay’ın arşivinden, 2018 

3.1.2. İzmir Selçuk’ta Nuran Öner’in arşivinden Girit battaniyesi olarak adlandırdığı örnekte 

çözgü ipliği pamuk, zemin atkı ipliği pamuk, desen atkı ipliği yündür. Çözgü sıklığı 1cm’de 22 

iplik, zemin atkı sıklığı 1cm’de 11 iplik ve desen atkı sıklığı 1cm’de 11 ipliktir. Çözgü iplik 

bükümü s yönlü,  zemin atkı ve desen atkı ipliklerinin bükümleri z yönlüdür. Çok renkli 

örneklerden biridir. Bu örneğin eni:59cm x 2 parça, boyu:212cm x 2 parçadan oluşmaktadır. 

Yatak örtüsü olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 80 yıllık olduğu belirtilmiştir.(Resim 31) 

Aynı atkı sırasında farklı renkteki desen atkıları dönerek üst ağızlığa çıkmaktadır. Bu bölümde 

desen atkıları kenardan kenara gitmez.(Resim 30) 
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     Resim 29(ölçekli detay)                                                Resim 30

 

Resim 31 (eni:59cm x 2 parça, boyu:212cm x 2 parça) 

 Resim 29,30,31 İzmir Selçuk’ta Nuran Öner’in arşivinden, 2018 

3.2. Mersin İlinde Rastladığımız Örnekler 

3.2.1 Mersin Mezitli’de Ayşen Endoğru’nun arşivinden Girit battaniyesi olarak adlandırılan 

örnekte çözgü ipliği pamuk, zemin atkı ipliği pamuk, desen atkı ipliği yün olarak kullanılmıştır. 

Çözgü sıklığı 1cm’de 18 iplik, zemin atkı sıklığı 1cm’de 11 iplik ve desen atkı sıklığı 1cm’de 

11 ipliktir. Çözgü,  zemin ve desen atkı iplik bükümleri z yönlüdür. İki renkli örneklerden 

birisidir. Renkler bant şeklinde değişmektedir.  Her sırada ağızlık değiştikçe tek renk iplik 

atılmıştır. İzmir/Selçuk örneğinden farklıdır. Bu örneğin eni 62cm x 2 parça, boyu 205cm x 2 

parçadan oluşmaktadır. Battaniye olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 100 yıllık olduğu 

belirtilmiştir. (Resim 35) 
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Resim 32(ölçekli detay)                    Resim 33 (ön ve arka görüntüsü) 

Resim 32,33  Mersin Mezitli’de Ayşen Endoğru’nun arşivinden, 2018 

   

 Resim 34(atkıdan atılan k.kahve rengin görüntüsü)  Resim 35 (eni: 62cm x 2 parça, boyu: 205cm x 2 parça) 

Resim 34,35  Mersin Mezitli’de Ayşen Endoğru’nun arşivinden, 2018 

 

3.2.2 Mersin Giritliler Derneği’nde Girit battaniyesi olarak adlandırılan bu örnekte çözgü ipliği 

pamuk, zemin atkı ipliği pamuk ve desen atkı ipliği yündür. Çözgü sıklığı 1cm’de 21 iplik, 

zemin atkı sıklığı 1cm’de 12 iplik ve desen atkı sıklığı 1cm’de 12 ipliktir. Çözgü, zemin ve 

desen atkı iplik bükümleri z yönlüdür. İki renkli örnektir. Eni 60cm x 2 parça, boyu 200cm x 2 

parçadan oluşmaktadır(Resim 39). Battaniye olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 100 yıllık olduğu 

belirtilmiştir. Bu örnek Ayşen Endoğru’nun arşivindeki örnek ile benzerdir. Aynı kişi 

dokumuştur.  

      

  Resim 36(ölçekli detay)                         Resim 37(atkıdan atılan k.kahve rengin görüntüsü) 

Resim  36,37  Mersin Giritliler Derneği’nden örnek, 2018 
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Resim 38(kare desen görüntüsü)     Resim 39 (eni: 60cm x 2 parça, boyu : 200cm x 2 parça) 

 

Resim  38,39  Mersin Giritliler Derneği’nden örnek, 2018 

3.2.3 Mersin Giritliler Derneği’nde yatak örtüsü olarak adlandırılan bu örnekte çözgü ipliği 

pamuk, zemin atkı ipliği pamuk ve desen atkı ipliği yün olarak kullanılmıştır.  Çözgü sıklığı 

1cm’de 19 iplik, zemin atkı sıklığı 1cm’de 14 iplik ve desen atkı sıklığı 1cm’de 14 ipliktir. 

Çözgü, zemin atkısının ve desen atkısının iplik bükümleri z yönlüdür. Çok renklidir. Eni 68cm 

x 2 parça, boyu 236cm x 2 parçadan oluşmaktadır. Yatak örtüsü olarak kullanılmıştır.(Resim 

42) 

   

Resim 40(ölçekli detay) Resim 41(atkı iplikleri kenardan kenara atılmaktadır, atkıda desen 

atkısı belli aralıklarla renk değiştirmektedir) 
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Resim 42 (eni:68cm x 2 parça, boyu:236cm x 2 parça) 

Resim  40,41,42  Mersin Giritliler Derneği’nden örnek, 2018 

3.2.4 Mersin’de Sabahat Uysal’ın arşivinde Girit battaniyesi olarak adlandırılan örnekte çözgü 

ipliği pamuk, zemin atkı ipliği pamuk, desen atkı ipliği yün olarak kullanılmıştır.  Çözgü sıklığı 

1cm’de 15 iplik, zemin atkı sıklığı 1cm’de 7 iplik ve desen atkı sıklığı 1cm’de 7 ipliktir. Çözgü, 

zemin atkı ve desen atkı iplik bükümleri s yönlüdür. İki renklidir. Eni 72cm x 2 parça, boyu 

200cm x 2 parçadan oluşmaktadır(Resim 45). Battaniye olarak kullanılmıştır.  

           

  Resim 43  (ölçekli detay)                                     Resim 44(kare ve baklava desen görüntüsü) 

 

 

Resim 45 (eni:72cm x 2 parça, boyu :200cm x 2 parça) 
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Resim  43,44,45 Mersin’nde Sabahat Uysal’ın arşivinden, 2018 

 

4. İZMİR VE MERSİN’DEKİ ARŞİVLERDEN SEÇİLMİŞ OLAN 

GİRİTDOKUMALARI’NIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Girit Dokumaları’nın karşılaştırma tablosunda görüldüğü üzere; ortak ve en önemli özelliği, 

zemin örgüsünün bezayağı, deseni yapan örgünün ise Girit Dokuması’nın değişik tahar 

düzenlemesi ile tahara uygun bir armür düzeni olduğu görülmektedir.  

Hammaddeleri aynı, boyutları, sıklıkları, desen görüntülerinin birbirine çok yakın olduğunu da 

söyleyebiliriz. Renk raporlarını incelediğimizde; Hepsinde ortak olan çözgüde ve zemin atkının 

örgüsünde kullanılan ekru (ham iplik) rengidir. Deseni yapan ipliklerin rengi ise büyük 

kısmında aynıdır, az bir kısmında farklıdır. İplik bükümleri bazı örneklerde aynı, bazı 

örneklerde farklıdır. Kullanım alanları ise 4 adedinde battaniye, 2 adedinde ise yatak örtüsü 

olarak belirtilmiştir. Dokunduğu yer olarak; 5 adedi Girit, 1 adedi ise Mersin’dir. Üretildiği 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
186 

tarihleri araştırdığımızda yapmış olduğumuz görüşmeler ışığında en yeni ve en eski örneği 

karşılaştırdığımızda 50 yıl ile 150 yıl arasında olduğu görülmektedir. 

 

5. SANATSAL ÇALIŞMALARDA 3 BOYUTLU ÖRNEKLER 

Gelenekte battaniye, yatak örtüsü olarak kullanılan tek katlı bir kumaşın yüzey 

değerlendirmeleri, denemeleri yapılmış ve bu deneme ve değerlendirmeler sonucunda tekniğin 

3 boyutlu çeşitli sanatsal çalışmalara uyarlanması planlanmıştır. Bu çalışmalarda Girit 

dokumasının tahar ve armür planı temel alınarak hortum tekniği ve çözgü ikatı ile 3 boyutlu 

resimlemeler yapılarak 4 farklı uygulama yapılmıştır.     

Sanatsal çalışmalarda 3 adet hortum tekniği 1 adet çözgü ikatı tekniği kullanılmıştır. Hortum 

tekniği ile yapılmış örneklerden birinde; çözgü ipliği yün, zemin atkısı pamuk, desen atkıları 

ipek, yün, keten ve kenevir olarak kullanılmıştır (Resim 46,47,48).  

        

Resim 46                         Resim 47(ayrıntı)          Resim 48(ayrıntı)          

Resim 46,47,48  Mine Beşen Yalçın, 40x40x80cm, 2018               

Hortum tekniği ile yapılmış örneklerden ikincisinde; çözgü ipliği pamuk, zemin atkısı pamuk, 

desen atkısı kağıt iplik olarak kullanılmıştır (Resim 49,50).  

   

Resim 49   Resim 50 
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Resim 49,50 F. Yelda Gezicioğlu, 31x31x52,  2018 

Hortum tekniği ile yapılmış örneklerden üçüncüsünde de; çözgü ipliği pamuk, zemin atkısı 

pamuk, desen atkısı kağıt iplik olarak kullanılmıştır (Resim 51,52).  

        

   Resim 51   Resim 52 

Resim 51,52 Handan Demir, 32x32x50,  2018 

 

Çözgü ikatı tekniği ile yapılmış örnekte; çözgü ipliği ipek, zemin atkısı pamuk, desen atkısı 

ipek ve misina olarak kullanılmıştır (Resim 53,54).  

 

Resim 53 

 

 

Resim 54 

Resim 53,54  Şenel Genç, 85x200cm, 2018 

 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
188 

SONUÇ 

Bu çalışma bize Girit Dokumaları olarak bilinen dokumaların desenlendirilmesindeki sistemin 

doğrudan 4 çerçeveye dayalı olması, tahar sistemi ile desenlendirme elde edilmesi, dokumada 

geliştirilebilir tasarım tekniğinin olabileceğini göstermektedir. 

Bu desen yapısının 2 çerçeveli bir desen yapısı olarak da denemeleri ile araştırmalarımız devam 

etmektedir. 
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MERSİN’DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİM SÜRECİ VE 

MERSİN KUYUMCU USTASI SALİM YILMAZ’IN EĞİTİME KATKILARI 

                                                                                                        Meltem GÜRBÜZ1 

                                                                                                        Gülnur ÖNDER BALAM2 

Özet 

            Mersinde kuyumculuk 1924 ve sonrasında ki yıllarda Halep’ten,  Kıbrıs’tan ve 

İstanbul’dan gelen ustalar sayesinde başlamıştır. Mersin halkı Cumhuriyet döneminden önce 

takı ihtiyaçlarını kente gelen seyyar sarraflar ve yakın illerden sağlamakta idi.   

          Halep’ten gelen beş Fattal kardeşler den sadece bir tanesi Mersin’de kalmış, diğerleri 

1936 yıllarından sonra Mersin’de ayrılmıştır. Ancak kent için önemli bir kıymet olan Hikmet 

Koçer, Yahya Kurt ve Salim Yılmaz ustaların yetişmesinde büyük katkıları olmuştur. Fattal 

kardeşlerden Mersin’de kalan Jozef Usta sonraki yıllarda da yaklaşık 4 kuşak birçok usta 

yetiştirmeye devem etmiştir. Ayrıca Mersin’deki kuyumculuk alanında ilkler arasında 

Kıbrıs’tan gelen Ahmet Saruhan ve Yusuf Kemal Oyguç usta ve 1930’larda İstanbul’a yerleşen 

Ropen Usta’da yer almaktadır. Bu değerli ustalardan Ahmet Ustanın çırakları olan ilk kuşak 

yetişen kuyumcular olarak Enver ve İbrahim Kayadelen 1932 de Silifke’ de 1933’de de Mersin 

de ilk kuyumcu dükkânını açanlardır. Dolayısı ile günümüzdeki mevcut kuyumcu ustaları, 

Halep’ten gelen Fattal Kardeşler ile Kıbrıs’tan gelen Ahmet ve Yusuf ustaların yetiştirdiği 

ustaların çıraklarıdır.   

        Mersin’de birçok ustanın kuyumculuğa katkıları olmasına rağmen, uzun süre mesleğini 

icra eden en fazla usta kazandıran,  kentin farklı sorunlarını önemseyen ve çözüme yönelik 

çalışmalar yapan Salim Usta,  Mersin kuyumculuğunda özel bir yere sahiptir. Kuyumculuk 

mesleğinin eğitimli ve kültürlü kişiler tarafından yapılmasının mesleğin saygınlığı açısından 

önemli olduğunu savunmuş, her zaman kendini geliştirmenin peşinde olmuştur. Bir kuyumcu 

kenti olarak bilinen Pforzheim (Almanya) kentinde yer alan 200 yıllık geçmişe sahip 

kuyumculuk yüksekokulunda 1959-1960’lar da aylarca incelemede bulunmuş ve kendi 

çocuklarının ve hatta torunlarının orda eğitim almasını sağlamıştır. 1996/1997 Mersin Endüstri 

Meslek Lisesinde Kuyumculuk Bölümünü ve 2002-2003 yılında da ise Mersin Üniversitesi 

Takı Tasarımı ve Teknolojisi Yüksekokulunun kurucusu olmuş, bilgi ve finansman desteği 

sağlamış ve buralarda eğitmenlik yapmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Mersin, kuyumculuk, kuyumculuk eğitimi, Salim Yılmaz,  

_______________________________________ 
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2Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. El Sanatları Bölümü Kuyumculuk Ve Tasarım Prog. 
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THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE JEWELLERY SECTOR IN 

MERSIN AND CONTRIBUTIONS TO JEWELERY EDUCATION 

OFGOLDSMITH SALİM YILMAZ FROM MERSİN 

 
Abstract 

                  Jewelery in Mersin started.in the years 1924 and after the years thanks to  the 

goldsmiths  who came from  Aleppo, Cyprus and Istanbul . Before the Republic era, the people 

of Mersin were able to provide their jewelry needs from the moneychanger and from the nearby 

provinces . 

                Only one of the five Fattal brothers from Aleppo stayed in Mersin, and the other left 

in Mersin after 1936. However, Hikmet Koçer, Yahya Kurt and Salim Yılmaz, who were an 

important asset to the City, contributed greatly to the training of the Masters. In the following 

years, Jozef craftsman, one of the Fattal brothers in Mersin, has  grow  many masters of 4 

generations. In addition, Ahmet Saruhan and Yusuf Kemal Oyguç from Cyprus and Ropen   

craftsman  who settled in Istanbul in the 1930s are among the firsts in the field of jewelery in 

Mersin. Enver and İbrahim Kayadelen, who are  the first generations of goldsmiths and  were 

the apprentices of Ahmet usta,  were the first to open a jewelry store  in 1933 in Mersin and in 

1932 in Silifke. Therefore , the present jeweler craftsmen are the apprentices of the craftsmen 

trained by the Fattal brothers from Aleppo and Ahmet and Yusuf from Cyprus. 

                 Despite the contributions of many masters in Mersin to jewelry, Salim  Yılmaz, who 

gives the most master and  performs his profession for a long time, cares about the different 

problems of the city and works for the solution, has a special place in Mersin jewelry business. 

He argued that the profession of jewelry is important for the respectability of the profession by 

educated and cultured people, and he has always sought to improve himself. In 1959-1996, he 

studied for months at the 200-year-old goldsmith school in Pforzheim, Germany, known as the 

city of jewellery.  He even sent his own children and even grandchildren there. He was a 

pioneer in the opening of the Department of jewelry in Mersin Industrial Vocational High 

School in 1996/1997 and the Mersin University School of Jewellery Design and Technology 

in 2002-2003. He provided information and financing support and was an instructor here. 

KeyWords: Mersin, jewelry, jewelry Education, Salim Yılmaz 

 

GİRİŞ  
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Cumhuriyet öncesi dönemlerde takı ihtiyaçları kente gelen seyyar sarraflar ve yakın 

illerden sağlamakta idi. Dükkân açan ilk sarraflar, Antakya’dan gelen Sarraf Gani (Akça) ile 

Antalya’dan gelen Sarraf Bayram (Şener) dır.  

Mersin’e 1924 ve sonrasında ki yıllarda 

Halep’ten,  Kıbrıs’tan ve İstanbul’dan gelen 

ustalar sayesinde kentte kuyumculuk 

başlamıştır.  

Halep’ten gelen Jorj, Jozef, Kerim, Antuvan ve 

Edvard isimli beş Fattal kardeşler den sadece 

bir tanesi Mersin’de kalmış, diğer dördü 1934-            

Şekil 1. Eski Mersin Fotoğrafı  

1936 yılları arasında farklı zamanlarda Mersin’den ayrılmış, Jorj, Antuvan, ve Kerim Halep’e, 

Edvard da İstanbul’a yerleşmiştir.   

         Ancak kent için önemli bir kıymet olan Hikmet Koçer,   Yahya Kurt ve Salim Yılmaz  

 Ustaların yetişmesinde büyük katkıları olmuştur.  

Fattal kardeşlerden Mersin’de kalan Jozef Usta sonraki yıllarda da yaklaşık 4 kuşak 

birçok usta yetişmeye devem etmiştir. Fattal ailesinin meslekteki son temsilcisi olan Selim Usta, 

vitrincilik yaptığı dükkânını 2006 yılında kapatınca, bu ailenin Mersin’de 1920 yılı 

dolaylarında başlayan kuyumculuğu da sona ermiş oldu. 

Ayrıca Mersin’de ki kuyumculuk alanında ilkler arasında Kıbrıs’tan gelen Ahmet 

Saruhan, Yusuf Kemal Oyguç usta ve 1930’larda İstanbul’a yerleşen Ropen Usta’da yer 

almaktadır. 

Ahmet Saruhan Ustanın Yetiştirdikleri 

Ahmet Usta’nın sonradan usta olup dükkân açan ilk çırakları, kardeşi Enver, İbrahim 

Kayadelen, Abdurrahman Everest ve Ali Anılan’dır. Enver Usta, İbrahim Usta ile Silifke’de 

1932 yılında açtıkları dükkânı, bir yıl sonrasından itibaren kendi adına işletmeye devam etti. 

Ahmet Usta’nın yanında mesleği öğrenenler arasında Mersin’de ilk dükkân açan (1933) ve en 

çok usta yetiştiren İbrahim Usta oldu. Bir başka ifade ile Mersin’de mesleği öğrenip Mersin’de 

ilk dükkân açan kişi, İbrahim Usta’dır.  
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1960’lı yılların ortalarına kadar mesleğini icra eden İbrahim Usta’nın, sonradan usta 

olup kendileri de yeni ustalar yetiştiren çırakları, Sabri Akcan, Ahmet Cömert, Ali Apaydın, 

İzzet Butan, Kamil Taşar ve Mehmet Kayadelen’dir. 

              Ali Usta dışında hepsi 1950’li yıllarda kendi dükkânlarını açtı.  Ali Usta ise, hep 

başkalarının yanında çalışarak yeni ustaların yetişmesine katkıda bulundu. 

 

Yusuf Kemal Oyguç Ustanın Yetiştirdikleri  

Yusuf Usta’nın yanında yetişen ya da olgunlaşan çırakları ise Selçuk, (Kıbrıslı) Arap Ahmet 

Soyçen, Salim Yılmaz, Şefik Asil ile İlyas ve Marsel Hanna’dır.  

          Bunlardan usta yetiştiren yalnızca Salim Usta olmuştur. Salim Usta’nın yanında yetişen 

onlarca kişi, Fattal kardeşler ile Yusuf Kemal ustaların üçüncü kuşak ardılları olarak kabul 

edilebilir. Bunların akılda kalan ilkleri, Atalay Korkmazoğlu, Muzaffer Akyüz, Saim Akcan, 

Muhsin Yılmaz, Akın Kayadelen, Özcan Uras, İlhan Yakan, Faruk Aktuğ, Ali Güven, Nurettin 

Kurtuluş, Ahmet Yaşar ve Hüseyin Karteper’dir. 

Yahya Kurt ile Salim Yılmaz ustaların 1940 yılında ortak olarak açtıkları dükkânda yetişen 

Selahattin ve Kaplan Kurt ile Sıtkı ve Refik Yılmaz hem Fattal kardeşlerin ve hem de Yusuf 

Usta’nın ikinci kuşak ardılları olarak kabul edilebilir.  

 Ortaklıklarının sona erdirildiği 1959 yılı sonrasında Yahya Usta ve oğullarının işlettiği 

dükkânda yetişen Selah Sancar, Hüsnü Kurtuluş ile Sabahattin Güven de Fattal kardeşlerin 

ikinci kuşak ardılları sayılabilir. 

Dolayısı ile günümüzde ki mevcut kuyumcu ustaları, Halep’ten gelen Fattal kardeşler  

ile Kıbrıs’tan gelen Ahmet ve Yusuf ustaların yetiştirdiği ustaların çıraklarıdır. 

MERSİN KUYUMCULUĞUNUNGELİŞİM SÜRECİ 

Mersin’de yetiştikten sonra başka kentlere giden; çeşitli aşamalarda mesleği bırakan, 

dükkân kapatan ustalar / kalfalar da oldu, Mardin ve Adana gibi başka kentlerde yetişip 

Mersin’de kendi adına ya da başkalarının yanında çalışanlar da oldu. Örneğin, Hanna Daralı, 

Mihail Altıniş, İhsan ve Mehmet Altunören ile Yalçın Kaynakkan, Mersin’e yetişmiş olarak 

gelen ilk ustalardan olup, halen bunların kendileri ya da çocukları Mersin’de kuyumculuk 

yapmaktadır. 
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Mersin’de kuyumculuğun gelişmesine ve şekillenmesine pek çok ustanın çeşitli 

biçimlerde katkısı olmuştur. Ancak, en çok çalışan, mesleğini en uzun süre başarı ile icra eden, 

en çok sayıda usta yetiştiren, kendini geliştirmeyi önemseyen, meslekte uzmanlaşmayı 

uygulayan kişi olmasının yanında, özellikle ileri yaşlarında toplum yararına yönelik çalışmalar 

da yapan Salim Usta, Mersin kuyumculuğunda özel bir yer edinmiştir.  

  SALİM YILMAZ USTA 

19 Eylül 1919 da Mersin’de doğdu. 1928 yılında ailesinin 

onu okula yollamayıp, zanaat sahibi olması için bir kunduracı 

dükkânında çırak olarak vermesi ile hayata atıldı. Hafta sonları da 

bahçelerinde yetişen çiçekleri satarak ailesine yardım etmeye 

başladı. Bu küçücük yaştaki çalışkanlığı, dürüstlüğü ve el becerisi 

tüm esnafların dikkatini çekmeye başlamıştı. Bir gün aynı yerde 

çalıştığı Van’lı Ahmet adındaki kalfa, ona çok iyi bir ayakkabı ustası olabileceğini ama 

yeteneğini, ilgisini ve çalışkanlığını, değerli bir meslek olan kuyumculuğa sarfetmesi 

gerektiğini söyledi. 

1931 yılında ustasının sözünü dinleyerek çok değerli bir kuyumcu ustası Halepli Jorj 

Fettal yanında kuyumculuk mesleğine çırak olarak ilk adımını attı. Çalıştığı dükkanın Adana 

Burma işlerini yaptırmak için gittiği Ahmet Ustayı izleyerek tek 

seferde örme işini yapması ustasının o sıralar kalfa olan Yahya 

beyin dikkatini çekmişti. 1934 yılında Jorj Fettal ayrılırken Salim 

Yılmaz ı kardeşi Antuvan a emanet etti. Antuvan Ustanın da 

kentten ayrılması sonucu Yahya Kurt ile Tarsus da çalıştı. Bir süre 

burda çalıştıktan sonra kentin en iyi kalem ustası olan Yusuf Kemal 

Oyguç Ustanın yanında işe girmiştir.   

1938 de iyi bir kalemkâr ustası olan Salim Yılmaz diğer 

branşları da tam anlamıyla öğrenmek üzere İstanbula’daki Ermeni 

ustaların yanına  gitmeye karar verdi. Orda da kıymetli ustalardan 

mesleğinin inceliklerini öğrendi  ve artık kuyumculuğun tüm 

branşlarını bilen nadir bir  usta olarak şehrine döndü. 

                                                                                 Şekil 2. 

Salim Ustanın Kelem işi çalışmaları  
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 Bildikleriyle yetinmediğinden ve mesleğinde daha da ilerlemek istediği için 1959 da 

Almanya’nın Pforzheim şehrine gitti. Böylece hem mesleğinde ilerledi  hem de bir lisan 

öğrendi.  1960 da Almanya ‘da kalması ısrar edilmesine rağmen öğrendiklerini sevdiği vilayeti 

Mersin’e  mal etmek için   ülkesine dönmeye karar verdi. 

 Döner dönmez işinin başına geçti, yoksul çocukları da bir iş sahibi etmek adına 

atölyesine  aldı ve Almanya’da öğrendiklerini günün 18 saati çalışarak tatbik etmeye başladı. 

Mersin kuyumculuğu için çok değerli ustalar yetiştirdi.  

Kuyumculuk mesleğinin eğitimli ve kültürlü kişiler tarafından yapılmasının mesleğin 

saygınlığı açısından önemli olduğunu savunmuş her zaman kendini geliştirmenin peşinde 

olmuştur. 

   Bir kuyumcu kenti olarak bilinen Pforzheim (Almanya) kentinde yer alan 200 yıllık 

geçmişe sahip kuyumculuk yüksekokulunda 1959-1960’lar da aylarca incelemede bulunmuş ve 

kendi oğlu Muhsin YILMAZ ve hatta torunu Cem YILMAZ ve çıraklarından Faruk AKTUĞ 

nun  orda eğitim almasını sağlamıştır. 

Şekil 3. Salim Yılmaz’ın oğlu Mühsin Beyin Almanya Kuyumculuk okulunda diploma alırken resmedildiği   

gazete  küpürü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN KUYUMCU USTASI SALİM YILMAZ’IN EĞİTİME KATKILARI 

Salim Yılmaz Anadolu Lisesi 

1985 yılında fakir bir çocuğun en büyük özlemi olan okul yapımına Çamlıbel semti 

olarak bilinen Hamidiye Mahallesi 133.ve 197. sokakların kesiştiği yerde başladı. 2 ’yıl 
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içerisinde tamamlanan  ‘Salim Yılmaz Ortaokulu’nu’’ eğitim öğretime açtı. 1987–1988 öğretim 

yılında iki katlı on derslikli binada, ortaokul düzeyinde eğitim-öğretime başlayan okula on iki 

derslik ek binanın yapılması ile 1990–1991 eğitim-öğretim yılında lise olmuştur. 1994 yılında 

ana binaya bir kat ilave edilerek derslik sayıs 27´ye ulaşmıştır. Bu dersliklerden 5’i Milli Eğitim 

tarafından yaptırılmıştır. Diğer bölümlerin tamamı SALİM YILMAZ Beyefendi tarafından 

yaptırılmıştır. 1996 yılında ek binanın üçüncü katına çok amaçlı konferans salonu 

yaptırılmıştır.     

  1997–1998 eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Programı uygulamasına 

başlamıştır. Bu uygulama 2007–2008 eğitim-öğretim yılında sona ermiştir. 

  2010 Yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı´nın Genel Liseleri Anadolu Liselerine 

dönüştürme projesi kapsamında Anadolu Lisesi statüsü kazanmıştır. 

    2012 eğitim-öğretim yılı başında Salim YILMAZ’ın katkılarıyla yemekhane ve kantin 

modernize edilip öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. 

 

Mersin Endüstri Meslek Lisesi Kuyumculuk Bölümü   

Türkiye ‘de kuyumculuk sektöründe çıraklıktan yetişmiş kişilerin, kültürel olarak 

noksanlıkları Salim Ustayı oldukça rahatsız etmiştir. Almanya da staj yaptığı yıllarda kuyumcu 

denilince oralarda saygı ile karşılandığını gözlemiş ve bunun sebebinin de kuyumculuk sanatını 

meslek edinmiş kişilerin fakülte mezunu olmasına bağlamıştır. Kuyumcu fakültesi diploması 

olmayan kişilerin kuyumcu dükkânı açamadığını tespit etmiştir.  

  Salim Yılmaz, Hayat Mücadelem adlı kitabında, yurdumuz da ise, kuyumculukla hiç 

ilgisi olmayan kişilerin zengin olma hayalleri ile kolaylıkla kuyumcu dükkânı açabildiğini ve 

dükkânının kapısına Kuyumcu levhasını astıktan bu kimlikle başka işlerde yürütebildiklerinden 

bahsetmektedir. Böyle kişiler yüzünden kuyumculuk mesleği şaibeli bir duruma düşmekte 

olduğunu ve bu durumun namuslu ve onur sahibi olan sanatkârların itibarını zedelediğini 

belirtmektedir. Bu kaygılarla yurdumuzda birkaç ilde örnekleri olan kuyumculuk bölümünü 

teknik lisede açmak istemiştir. En büyük arzusunun şehrine eğitim alanında da yardım etmek 

olduğundan yaptırdığı lise ile yetinmeyerek; 1991  Yılında Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde 

Kuyumculuk Bölümü açmaya karar verdi.  

   Bunun için Mersin Endüstri Meslek Lisesi müdürü Alpay Bozkırlı ya bölümü açmayı 

teklif etmiştir. Bozkırlı Ankara ya gidip teklifi Milli Eğitim Bakanlığı’na ileteceğini belirtti. 

Ancak bir süre sonra bu bölümün oldukça zor ve imkânlar dışında olduğunun hoca ve kitap 

sıkıntısı olduğu için teklifin red edildiğini bildirdi. 
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sadece dikey geçiş sınavı ile almakta ve tüm öğrencileri 1 yıl intibak sınıfını ve daha sonra da 
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Erdemli “Akıllı” Turizm Bölgesinin Matematiksel Modellemesi 

Dr. Araş. Gör. Özge ÇOLAKOĞLU HAVARE30  

Dr. Araş. Gör. A. Erhan ZALLUHOĞLU31 

 

Özet 

Mobil teknolojilerin gelişmesine paralel olarak sosyal yaşam ve tüketici davranışları 

büyük oranda değişim göstermeye başlamıştır. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, tüketicilerin 

bilgiye erişimini kolaylaştırmış, tüketim davranışları dijital  boyutta gerçekleşmeye başlamıştır. 

Turizm sektöründe de, dijitalleşmenin etkisiyle, geleneksel turizm yerini önce e-turizme 

ardından akıllı turizme bırakmaya başlamıştır.  

Akıllı turizm uygulamaları, gerçek zamanlı yönlendirmeler ve bilgi paylaşımları ile 

vatandaş ve turistlerin kararlarına etki edebilmektedirler. Akıllı turizm, belirlenen lokasyona 

dayalı bilgi akışı sunarak bölgeye özel cazibe merkezlerinin ön plana çıkarılmasına destek 

olmaktadır. Bu amaçla çekicilik noktalarının belirlenip destinasyon içinde yerleştirilecek 

minimum sayıda bilgi verici sensör ile bölgeye ilginin arttırılması hedeflenmektedir.  

Graf teori, sayılabilir nesneler arasındaki ilişkilere dayanmaktadır.  Graf teori, günlük 

yaşamda karşılaşılan pek çok olayın matematiksel modellerinin oluşturulmasına ve bilinen 

yöntemlerden farklı tekniklerle kolayca çözülmesine olanak tanır. Bu bağlamda Erdemli 

bölgesindeki turizm çekiciliklerinin analiz edilerek en az maliyetle Erdemli akıllı turizm 

bölgesinin oluşturulabilmesine yönelik bir matematiksel modelleme oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Erdemli Akıllı turizm bölgesinde etkin bir turistik tanıtım yapılabilmesi için, 

sensör yerleşim yerleri ve hangi turistik destinasyonlarda bilgi sunulacağı Graf teorisi 

kullanılarak modellenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Turizm, Graf Teori, Ayrık Optimizasyon, Matematiksel 

Modelleme, Sensör yerleştirme 
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Mathematical Modeling of Erdemli “Smart” Tourism Region 
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 Social life and consumer behaviour have begun to change parallels with the 

development of mobile technologies. Nowadays, developments in information technology have 

facilitated the access of consumers to information, and the consumption behaviour has begun 

to be moved into digital platforms. So, including tourism sector, traditional tourism has evolved 

to e-tourism and then to smart tourism, in digitalized societies.  

 Smart tourism practices can influence the decisions of citizens and tourists with real-

time guidance and information. Smart tourism can support the destination’ attractiveness, by 

providing a flow of information based on locations. For this purpose, it is aimed to determine 

the destination’ attractiveness and increase the interest to these locations by using minimum 

number of data sensors. 

 Graf theory is based on relationships between countable objects.  Graph theory allows 

the formulating mathematical models of many events encountered in daily life. It is also differs 

from other known methods by offering easier solutions. In this context, study is aimed to 

formulate mathematical model of Erdemli Smart Tourism Space with minimum cost by 

analysing tourism attractiveness. In order to create an effective smart tourism space, the location 

of the sensors and the information they will service take into account were modeled by using 

Graph theory. 

 

Keywords: Smart Tourism, Graph Theory, Discrete Optimization, Mathematical Modelling, 

Sensor Deployment 

 

GİRİŞ 

Sosyal ve teknolojik faktörlerin de etkisiyle son yıllarda milyonlarca insan, sürekli 

yaşadıkları yerlerden geçici sürelerle ayrılarak başka ülkelere ya da bölgelere gitmekte ve 

buralarda gezip görme, dinlenme, eğlenme ve öğrenme gibi, psikolojik, sosyal ve kültürel 

gereksinimlerini karşılamaktadırlar (Oskay, 2012; Liberato vd., 2017).  Turizm olarak 

isimlendirilen bu olay; sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırması, ülke genelinde 

istihdamı arttırması, yabancı sermaye ve döviz girdisi sağlaması açısndan ülke ekonomileri için 

önem taşımaktadır (Önen, 2008). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle evrim geçiren dünyada, inovasyonların ve 

teknolojik gelişmelerin etkisini her sektörde görmek mümkündür (Baggio ve Del Chiappa, 

2013). Dünya genelinde en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm de bu gelişmelerden 

etkilenmektedir (Neuts vd., 2013; Liberato vd., 2017). Öyle ki, akıllı kentlerin temeli sayılan 
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gömülü bilgi ve iletişim teknolojileri, turistik destinasyonlarda kullanılmaya başlamış, akıllı 

turizm ortamları etkileşimli olarak turistlere hizmet vermeye başlamıştır. Bu bağlamda, 

sensörler, büyük veri, açık veri, yeni bağlantı yolları, veri alışveriş işlemleri (Nesnelerin 

interneti (IoT), RFID ve NFC vb.) vb. teknolojiler akıllı turizm destinasyonlarına yön 

vermektedir (Gretzel, 2016; Han vd.2016; Yoo vd.,2017). Akıllı turizm uygulamalarının en 

önemli özelliği, dijital veri araçlarının kullanılmasıyla teknolojik, ekonomik ve sosyal 

gelişmelere dayanan hızlı ve pratik problem çözümlerinin sunulması olarak görülebilir (Nam 

ve Pardo, 2011; Gretzel vd., 2015; Khan vd., 2017).   

Turizm çekiciliklerini, bir yörenin diğer bölgelere göre öne çıkan turizm özellikleri 

olarak sıralamak mümkündür (Crouch ve Ritchie, 1999; Koo vd., 2016). Akıllı turizm 

uygulamaları, çekiciliklerin tanıtımlarından konaklama, ulaşım, yemek, sigorta, eğlence ve 

rekreasyonel faaliyetlere kadar her alanda gerçek zamanlı çözümler sunabilmektedir. (Crouch 

ve Ritchie, 1999; Koo vd., 2017; Liberato vd., 2017). Özetle, sahadan toplanan verilerin anlamlı 

bilgilere dönüştürülerek turistler ve ziyaretçiler için kişiye özel etkili deneyimlerin ya da 

ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin sunulması mümkün hale gelmiştir. Bu gelişmeler, turizm 

sektöründe önem kazanan deneyim sunumunu yönlendirerek sektörel rekabet avantajı 

yakalanması açısından kritik bir dayanak noktası oluşturmuştur. 

Gretzel vd. (2015) akıllı turizmin temel bileşenlerini veri ve akıllı sistemler olmak üzere 

iki ayrı katman olarak ayırmıştır (Bkz. Şekil 1). Veri katmanı, verinin toplanması dönüşümü ve 

işlenmesi süreciyle akıllı sistemlerin temel girdisini oluşturmaktadır. 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Akıllı Turizmin Bileşenleri ve Katmanları (Gretzel vd, 2015) 

 

Verinin işlenmesiyle akıllı sistemler turistlere yönelik akıllı deneyim sunma imkanına 

kavuşmaktadırlar. Bilgi ve verilerin gerçek zamanlı iletimi ve yayılımı konusunda fiziksel 

altyapı önemli rol oynamaktadır. Akıllı işletmelerin yer aldığı bu ekosistem, turistler için gerçek 

zamanlı bilginin kullanılmasıyla akıllı destinasyonların oluşumunu sağlamaktadır.  
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Dünyanın sayılı birçok şehrinde akıllı turizm uygulamalrına rastlamak mümkündür. 

Gretzel vd., (2015), dünyadaki akıllı turizm uygulamalarının yapıldığı şehirleri incelemişlerdir; 

Barselona şehrinde, gezginler için turistik ilgilerin yanı sıra otobüs hareket saatleri bilgisi 

sunulmakta aynı zamanda mobil cihazlarını şarj edebilecekleri noktalar bulunmaktadır. Ek 

olarak çevre dotu bir uygulama olarak şehir içinde bisikletle ulaşım ve anlık olarak konumlarını 

takip etme olanakları sunulmaktadır. Brishbane şehrinde 100 den fazla beacon cihazı, belirli 

turistik alanların çevresinde yer alan turistlerin mobil cihazlarıyla iletişim kurabilmek için 

yerleştirilmiştir. Amsterdam şehrinde beacon cihazları turistlere işaretleri farklı dillere 

çevirmek ve kalabalıkları yönetmek için kullanılmaktadır. Seul şehrinde turistlerin akıllı 

telefonları için büyük oranda ücretsiz wi-fi imkanı sunulmaktadır. Güney Kore ise, Jeju adasını 

turistlere inovatif teknolojiler sunulacak akıllı turizm alanı ilan etmiştir (Gretzel vd., 2015). 

Türkiye’de ise akıllı turizm uygulamaları henüz görülmemesine rağmen akıllı şehir 

olma yolunda pekçok şehirde farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Bu bağlamda başta üç büyük 

şehir olmak üzere enerji, güvenlik ve ulaşım alanlarında yatırım projeleri olduğu görülmektedir.  

Türkiye’deki akıllı şehir uygulamalarının daha çok coğrafi bilgi sistemi kullanımı, akıllı 

kavşaklar, filo takibi, akıllı park, akıllı sokak aydınlatması, akıllı su sayaç ve otomatik su 

kalitesi takip sistemleri boyutunda gerçekleştiği görülmektedir. 

 

MATERYAL and METOD 

Mersin, Türkiye’nin önemli bir turizm destinasyonu olmasına rağmen, turizm 

hareketliliği bakımından yeterli turist sayısına ulaşamamıştır (Duman ve Öztürk, 2005). 

Erdemli ilçesi ise turizm çekicilikleri açısından Mersin’in en zengin ilçelerinden biri 

konumundadır. Bununla beraber Erdemli ilçesinin turizm çekiciliklerinin tanıtımı geleneksel 

yöntemlerle sınırılı kalmaktadır. Araşırmanın amacı, Erdemli bölgesindeki tarihi ve kültürel 

çekiciliklerinin analiz edilerek en az maliyetle Erdemli akıllı turizm bölgesinin 

oluşturulabilmesine yönelik matematiksel bir modelleme oluşturulmasıdır. Erdemli Akıllı 

turizm bölgesinde etkin bir turistik tanıtım yapılabilmesi için, sensör yerleşim yerleri ve hangi 

turistik destinasyonlarda bilgi sunulacağı Graf teorisi kullanılarak modellenecektir. 

Graf Teorisi, 1736’da Matematikçi Leonhard Euler tarafından önerilmiş olup  

Könisberg köprüsü probleminin çözümünde kullanılan, bir olay ve ifadenin, tepe (nokta) ve 

ayrıtlar kullanılarak gösterilmesi biçimidir. Günümüzde fizik, kimya gibi temel bilimlerin yanı 

sıra mühendislik, bilgisayar uygulamaları ve tıp biliminde karşılaşılan birçok problemin 

çözümü ve modellenmesi Graf teorisi temel alınarak yapılmaktadır. Graf teorisi, ulaşım 

ağlarının modellenmesi, bağlantı yolları, yol özellikleri, en kısa (veya optimum) yolun 
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belirlenmesi, araç navigasyonu, internet üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirlerine olan 

bağlantıları veya kimyasal bir karbonun yapısı grafla modellenebilmektedir (Lei, 2000; Kesik 

vd., 2016).  

         Matematiksel olarak ifade edildiğinde, yönlendirilmemiş bir G grafı, elemanları tepeler 

olarak adlandırılan bir V kümesi ile bu kümedeki tepelerin sıralı olmayan ikililerinin meydana 

getirdiği E kümesinden oluşur. E nin elemanlarının her biri bir ayrıt olarak adlandırılır. Bir ayrıt 

e=(u,v) biçiminde gösterilir ve bu ayrıt u ile v tepelerini bağlar. Bu u ve v tepelerine komşu 

tepeler denir. Eğer grafta her bir ayrıta bir gerçel sayı atanmış ise bu graf ağırlıklı graf olarak 

adlandırılır (Lesniak, L., vw Chartrand, 2005)  

        Bu çalışmada kullanılan graf teorisinde, en kısa yol problemi kullanılmıştır. İki tepe 

arasında en az maliyetle gidilebilecek yolun belirlenmesi problemine en kısa yol problemi 

olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir tepeden diğer tüm tepelere ya da her bir tepeden diğer 

tüm tepelere olan en kısa yolların belirlenmesi amacıyla birçok algoritma geliştirilmiştir. En 

kısa yol problemi, navigasyon cihazlarında güzergah ayarlaması sırasında, Dynamic Routing 

kullanan Network’lerde en ucuz ya da hızlı hat ayarlaması yaparken, limancılık, havacılık, 

postacılık güzergah ayarlaması esnasında, robot hareket planlamasında kullanılmıştır 

(http://www.nuhazginoglu.com , erişim tarihi. 25.11.2018). Örneğin, G ağırlıklı grafın u ve v 

iki tepesi olsun. Bu iki tepe arasında en kısa yol, bu iki tepeyi birbirine bağlayan yolların 

minimum toplam ağırlıklı olan yoldur. 

       Çalışmada, Mersin’in Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesi- Korykos Bölgesi arasında yer 

alan tarihi ve kültürel çekiciliklerin tanıtılması problem olarak kabul edilmiştir. Seçilen turistik 

alanların belirlenmesinde; 

 Mersin İl Kültür Turizm web sitesi 

 Erdemli Turizm Haritası (Bkz.Harita 1) ve 

 Erdemli Ören Yerleri-Kaleleri ve Müzeleri kitabı kullanılmıştır.  
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Harita 1. Erdemli Mahalle Haritası 

 

Kaynak: http://www.cka.org.tr/images/Mersin_turizm_haritasi.jpg, Erişim tarihi: 18.10.2018 

 

Belirlenen akıllı turizm alanındaki mesafe ölçümünde ise; 

 Google map,  

 Erdemli mahalle haritası (Bkz. Harita 2), 

 Erdemli Ören Yerleri-Kaleleri ve Müzeleri kitabı ve 

 Bu kaynaklarda mesafe belirtilmeyen bölgeler için web sitelerinde bu  

bölgeler için verilen bilgilerden faydalanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Harita 2. Erdemli Mahalle Haritası 

http://www.cka.org.tr/images/Mersin_turizm_haritasi.jpg
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Kaynak: http://www.erdemli.gov.tr/ilce-haritasi, erişim tarihi:10.09.2018 

 

Akıllı turizm alanı belirlenirken, Erdemli bölgesinde yer alan tarihi ve kültürel destinasyonların 

tanıtımı esas alınmıştır (Bkz. Tablo 2). 

 

Tablo 1. Erdemli’de Tanıtımı Yapılan Destinasyonlar 

Adamkayalar Kızkalesi (Deniz Kalesi) 

Akkale Lamas-Lamos (Limonlu) Kalesi 

Batısandal Öküzlü 

Dağlı Kalesi Paşa Türbesi 

Deveceli Roma Su Kemeri 

Dibisulukule Sulucin Kalesi 

Elaiussa-Sebaste (Ayaş) Sebeste Antik Kent 

Hacıömerli Tapureli 

Hüsametli Tömük Höyüğü 

Hıdırlı Kale Üçayak 

Kanytelleis (Kanlıdivane) Üçtepe 

Köşkerli Veyselli 

Koraşamlı Yanıkhan 

Korykos (Kızkalesi) Yeniyurt 

 

 

GRAF TOERİ İLE ERDEMLİ AKILLI TURİZM BÖLGESİNİN MODELLENMESİ    

 

http://www.erdemli.gov.tr/ilce-haritasi
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Mersin-Silifke yol güzergahının Erdemli bölgesinin akıllı turizm alanı olarak belirlenmesi 

varsayılmış olup veri sensörleri Tablo 1 de belirlenen destinasyonlara yerleştirilecektir. 

Sensörler aracılığıyla destinasyonun lokasyonu ve destinasyona ait bilgi sunulacak olup, 

rotalama sürecinde yol ayrım temel alınarak graf modeli oluşturulmuştur. Bu modelde grafın 

tepeleri, belirlenen destinasyonlar ve yol ayrımları, grafın ayrıtları ise bu tepeleri birleştiren 

yollardır. Graftaki tepeler rakamlarla işaretlenmiştir. 0: Başlangıç noktası, 2: Tömük Höyüğü, 

4: Dağlı Kalesi; 7: Üçtepe; 8: Köşkerli; 10: Sulucin Kalesi; 12: Koraşamlı; 13: Hüsametli; 15: 

Yeniyurt Kalesi; 16: Veyselli; 17: Tapureli; 18: Üçayak; 20: Limon Kalesi; 22: Yanıkhan; 23: 

Batısandal; 25: Akkale; 27: Elaiussa-Sebaste; 28: Kanlıdivane; 29: Devecili; 30: Dibisulukule; 

32: Hacıömer; 33: Öküzlü; 35: Sebeste Antikkent; 37: Roma Su Kemeri; 39: Paşa Türbesi; 40: 

Korikos; 42: Hıdırlı Kale; 43: Adamkayalar; 45: Kızkalesi ile turistik yerler ve diğer rakamlar 

ile de yol ayrımları işaretlenmiştir. Ağırlıklı grafta ayrıtlardaki gerçel sayılar  iki tepe arasındaki 

mesafedir ve kilometre cinsinden yazılmıştır.  

 

Şekil 2. Erdemli Akıllı Turizm Alanındaki Destinasyonların Ağırlıklı Grafı 

 
            

Mersin-Silifke yol güzergahının Erdemli bölgesine yerleştirilen sensörler aracılığıyla  bu 

bölgede turistlik yerleri gezen ve bu yerleri gezmek isteyecek kişilerin akıllı telefonlarına bu 

bölgede gezilmesi gereken belirlenmiş destinasyonların lokasyonu ve  tarihi hakkında kısa 

bilgileri sunulacaktır. Yapılan araştırma da Erdemli’de belirlenen destinasyonların birçoğunun 

google map gibi uygulamalarda da lokasyon belirtilmediği dikkat çekmektedir.  

 

Tablo 3: Sensörlrin Bilgi Sunacağı Destinasyon Bilgileri 

Graftaki sensörün 

yerleştirildiği nokta 

Sensörlerin Bilgi Göndereceği Destinasyonlar 

0 2 
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1 2-7-20 

2 2 

3 2-4-7-8-20-25 

4 4 

5 2-4-7-8-10-20-22-23-25 

6 2-7-8-10-13-20-22-23-25-27-28-29-30-35-37-39-40-45 

7 7-8-10-13-20-22-23-25-27-28-35-37-39 

8 7-8-10-12-13-20-22-23-25 

9 7-8-10-12-13-15-16-20-22-23-25 

10 10-12-13-15-16-20-25 

11 7-8-10-12-13-15-16-17 

12 8-10-12-13-15-16 

13 7-8-10-12-13-15-16-17-18 

14 8-10-12-13-15-16-17-18 

15 / 16 10-12-13-15-16-17-18 

17 / 18 13-15-16-17-18 

19 7-8-10-20-22-23-25-27-28-29-30-33-35-37-39-40-42-45 

20 7-8-10-20-22-23-25-27-28-29-30-35-37-39-40-42-45 

21 7-8-10-20-22-23-25-27-28-29-30-35-37-39-40 

22 / 23 7-8-20-22-23-25-27-28-35-37-39 

24 / 25 7-8-10-20-22-23-25-27-28-29-30-33-35-37-39-40-42-43-45 

26 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 7-20-22-23-25-27-28-29-30-32-33-35-37-39-40-42-43-45 

27 / 28 20-22-23-25-27-28-29-30-32-33-35-37-39-40-42-43-45 

29 / 30 / 31 / 40 / 41 / 44 20-25-27-28-29-30-32-33-35-37-39-40-42-43-45 

32 27-28-29-30-32-33-35-37-39-40 

33  25-27-28-29-30-32-33-35-37-39-40-42-43-45 

42 / 45 20-25-27-28-29-30-33-35-37-39-40-42-43-45 

43 25-27-28-29-30-33-35-37-39-40-42-43-45 

 

Dolayısıyla akıllı turizm alanı özel uygulamalarda belirtilmeyen ama bölge için önem taşıyan 

destinasyonların tanıtımına da önemli katkı sağlayacaktır. Graf’da belirlenen tepelerdeki 

sensörlerin yerleştirileceği noktalar için “hangi turistik destinasyon için bilgi yollanılması 

gerekmektedir” sorusuna cevap graf teorisindeki en kısa yol problemiyle çözüm bulunmuştur. 

Tablo 3’ te en kısa yol probleminden yararlanılarak hazırlanan graftaki her tepe için graftaki 

tüm tepeler taranmış ve iki tepe arası mesafesi en kısa yol kullanılarak en fazla 20 km 

yakınındaki tüm tarihi yerler hakkında bilgi sunulmasına karar verilmiştir. Erdemli 

bölgesindeki belirlenen destinasyonlar arasındaki mesafe yakın olduğundan bazı tepelerde aynı 
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destinasyon hakkında kısa bilgi verilebileceği de görülmektedir. Tablonun görüntüsünü 

kısaltma amacıyla bu tepeler aynı satırda  ‘‘ / ‘‘ işareti ile ayrılarak yazılmıştır.   

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Mersin ili sahip olduğu turistik çekiciliklerle Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları 

arasında yer almaktadır. Mersin ili, turizm açısından sahip olduğu olanaklara rağmen 

potansiyeline oranla kapasitesinin altında turiste hizmet sunmaktadır. Uygulanan politikalar ve 

gelneksel tanıtım çalışmalarının bölgenin tanıtımında beklenen ölçüde başarı sağlanamadığına 

işaret etmektedir. Araştırma kapsamında Mersin’in Erdemli ilçesinin sahip olduğu kültürel ve 

tarihi değerlerin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu tanıtımın akıllı turizm olanaklarından 

faydalanılarak veri sensörleri aracılığıyla gerçekleştirildiğinde en uygun maliyetlerle 

modellenebileceği hesaplanmıştır.  

Erdemli ilçesinde belirlenen destinasyonların tanıtımının, akıllı turizm kapsamında 45 

tepe ya da başka bir değişle 45 sensör yerleştirilmesi ile turizm alanının oluşturulabileeği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sensörlerin bazıları belirlenen destinasyonlara yerleştildiği 

varsayılmıştır. Destinasyona yerleştirilen sensör, lokasyon bilgisinin yanı sıra, destinasyon 

bilgisi ve 20 km yakınındaki diğer destinasyon hakkında da bilgi sunarak ilgi sağlanması 

amaçlanmaktadır.  

Akıllı turizm uygulamasının yapılması ile en uygun maliyetlerle belirlenen tüm 

destinasyonların tanıtımında sürekliliğin sağlanması mümkün olacaktır. Bilgilerin en yetkili 

mercilerce hazırlanması ile bu desinasyonların tanıtımının web sayfası bloglarına göre daha 

etkili gerçekleştirilmesi de sağlanabilecektir. Bununla beraber pek çok özel kurumun sunmadığı 

ama tanıtımının önem taşıdığı noktaların da bilgisinin sağlanması ile bu bölgelerin turistik 

cazibe bölgesi haline getirilmesi mümkün olabilecektir. 

Akıllı şehirler konseptinin hızla gelişmesi ve yaylmasına paralel olarak gelişimine 

devam eden akıllı turizm uygulamaları teknoloji kullanımının artmasıyla daha da popüler hale 

gelmektedir.  Yeniliklerin yayılma hızı dikkate alındığında bu süreçte hızlı davranan şehirlerin 

sunabilecekleri destinasyn deneyimi ile önemli rekabet avantajları sağlamaları mümkündür. Bu 

çalışmada, Erdemli ilçesindeki kültürel ve tarihi destinasyonlar dikkate alınarak akılllı turizm 

alanı oluşturulmuştur. Fakat bütçe kaynaklarının geliştirilmesi ile Erdemli bölgesinde veya 

daha geniş bir alandaki tüm çekicilik unsurlarının (yeme-içme yerleri, denize girilebilecek 

bölgeler ve alternatif turizm olanaklarının) eklenebileceği bir akıllı turizm alanı oluşturmak 

mümkün olabilecektir. 
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Araştırma sürecinde belirlenen destinasyonlara yönelik lokasyon bilgilerinin farklı 

kaynaklarda farklı şekillerde verildiği görülmüş en tatmin edici bilgiler karşılaştırma yapılarak 

elde edilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın en önemli kısıdı sensörlerin yerleştirileceği 

destinasyonlara ait bilgilerin ilgili kaynaklarda verilen lokasyon bilgilerine dayanılarak 

hesaplanmış olmasıdır.  Sonraki çalışmalarda daha etkili bir hesaplama için lokasyon ve harita 

bilgilerinin tam olarak temin edilmesi önem taşımaktadır. 
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Mekân, İnsan, Edebiyat. 

İsmail İŞCEN* 

Özet  
Her sanat yönelimi, içinden çıktığı mekânsal ve zamansal ‘iklimin” dokusunu taşır. Ne 

denli net ve saydamsa bu doku, o oranda kalıcı ve yüksek sanat olma özelliğine 

erişmektedir. Bu kabule “profil” kavramı üzerinden yaklaşınca bu profilin ancak belli bir 

‘iklim’ (mekan insan ilişkisi) içinde oluşagelen bir değer, velhasıl “iklim” ile “profil”in 

birbirini besleyen iki etken olduğu açığa çıkmaktadır. Bildirinin bu kontekstinde, zemin 

oluşturma adına başta genel bir temellendirme olarak edebiyat ve sanat-kuramsal bir 

tartışmada “duyusallık” kavramı irdelenecek; çeşitli örneklendirmelerle 

somutlaştırılacaktır.  

Bu poetik-kuramsal bazlı çerçeve çiziminin ardından bildirinin ana omurgasını oluşturan 

“mekân, insan, edebiyat” ilişkisi çeşitli düzlem ve denklemlerde örneklendirilecek; dünya 

edebiyatından bu minvalde belirginleşen eserlere değinilecektir. Bu yönde şu sorular 

belirleyici olacaktır: Edebiyat için “mekansallık” ne demek, insanın mekan kavrayışı, 

bireysel ve toplumsal yaşantısına ve üretimine hangi boyutlarda yansır, bu etkileşim 

örneklerde (şiir, roman içerikleri, öykücülük gelenekleri) nasıl tezahür etmektedir?  

Bildirinin sonunda zihinsel ve mekânsal iklim olarak Akdeniz ile Mersin arasındaki 

etkileşimin olası “profili” sorgulanacak; günümüz Mersin’in bir Akdeniz mekânı olarak 

edebiyatta bir profile zemin hazırlayıp hazırlayamayacağı çeşitli görsellerle tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mekân, iklim, edebiyat, Akdeniz kültürü 

 

Abstract 

In this speech the main goal is to question the influences of landscape and spiritual and 

sensual “climate” onto art in general and literature in particular. As an example of a milieu, 

condensed and summarized by hundreds of years by Mediterranean Culture, Mersin also 

should express its “Mediterranean shape” in a clear and large profile.  In this context the 

speech aims to clarify and read the traces of Mediterranean character and forms in art and 

literature of the region and the city. In different visuals it is to be shown that against all 

expectations a solid and pure figure of Mediterranean culture can not be found neither in 

the literature scene of the city nor in the artistic milieu of today. At the final it is an 

inevitable duty to question the reasons and search for possible solutions of this lack and 

impasse, which the city and its surroundings are tragically faced with. 

Keywords: Spiritual climate, literature, Mediterranean, cultural traces.  

 

 

Giriş 

Değerli dinleyicilerim, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, 

Konuşmamın temelinde nazik bir sıkıntı vardı baştan beri, çözmekten geri durduğumu 

sizinle bir itiraf yoluyla paylaşabileceğim bir sıkıntıydı bu. Bir yandan, konu ne zaman 

edebiyata gelse genel kabul olarak yerleşik bir kanaati çürütmek durumundaydım, öbür yandan 

gözümüzün önünde olan bir şeyi fazla detaya inmeden ve çarpıtmadan, ayrıca fazla teorik 

kavramsallaşmalarla soyutlamadan size hatırlatmak niyetindeydim. Söyleyeceğim şey, son 

haddinde basit ve netti, ancak yerleşik kabulle çelişmekteydi. Bu sıkıntıyı şu anki konuşma 

düzeneğimin özelliğinde çözülmüş haliyle görüyorsunuz, -arkamdaki duvara yansıyan 
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dünyadır, somut bir ifadeyle: günümüz Mersin’in bir mekan olarak bize sunduklarıdır, benim 

asıl dikkatinizi toplamak istediğim şey, ancak bu dünyaya alışık gözle değil de, başka bir gözle 

bakmayı öğrenmek gerektiğine inandığım için karşınızda bulunuyorum, -evet: bu dünyaya nasıl 

bakmalıyız? Yerleşik kabul ve kanaatlerimiz bize bu dünyanın ne olduğunu söylemeyeceğine 

inandığım için böyle bir içerik ve kendi alanımın kıyılarında seyreden bu denli bileşik bir konu 

üzerinde konuşmaya karar vermiş bulunuyorum.  

Her sanat yönelimi, içinden çıktığı mekânsal ve zamansal ‘iklimin” dokusunu taşır. Ne 

denli net ve saydamsa bu doku, o oranda kalıcı ve yüksek sanat olma özelliğine erişmektedir. 

Kongreyi düzenleyen değerli arkadaşlarıma ilettiğim bildiri özetimin ilk cümleleri bu 

şekildedir. Bu iki ifadeyi –aslına bakarsanız- sizinle bundan sonra geçireceğim 15 dakika 

boyunca somutlaştırmak ve temellendirmekle kendimi yükümlü hissettiğimi belirtmek 

istiyorum ve ayrıca şunu da ekleyebilirim: Bu iki basit ifade, yani genelde sanatın, özelde ise 

edebiyatın birer oluşum ve yapı olarak kendini bir “iklime” borçlu olduğu ve bu iklim ne denli 

insan tarafından içselleştirilirse söz konusu sanatın ve edebiyatın o denli yüksek, kalıcı ve 

berrak bir konuma eriştiğine dair saptama, aynı zamanda fikrimin omurgasını teşkil etmekte, 

tüm konuşmayı taşımaktadır. Evet, her sanat yönelimi, içinden çıktığı mekânsal ve zamansal 

“iklimin” dokusunu taşır. Benim fikrim, bu basit ve herkesçe gizliden gizliye bilinen gerçeklikle 

sınırlıdır. Ancak, her fikrin basitliği, onun ne denli içten ve görsel olarak karşımıza çıkarılması 

sayesinde derinleşecektir de.  

Ne demeye getiriyorum bu giriş sözlerimle, size açıklamaya çalışayım: Diyorum ki, 

kalıcı ve esaslı sanat, dahası en genel anlamıyla kültür, insanın, kendisini çevreleyen mekan ile 

ilişkisinin bir izdüşümüdür, dolayısıyla onu, yani sanatı, üreten öznenin ‘yaratıcılığı’ ile 

açıklanamayacak denli karmaşık bir üründür. Yaratıcılık fikrini büsbütün reddetmek değil 

amacım, ancak sanatın ve edebiyatın oluşumunda yaratıcılığın çok düşük, hatta gülünç derecede 

düşük düzeyde etkili olduğunu salık vermiş oluyorum esasen, bunun için de fazlasıyla estetik 

kuramsal kanıt ve bulgu materyali önünüze serebilirdim, fakat böyle bir görev aşımına 

yeltenmeyeceğim, bunun yerine size sadece şunu anımsatmak isterim: Büyük sanatçıların 

ürettikleri eserleri inceleyen, ilk ve kalıcı izlenim olarak göreceğiniz şey, eserin son haddinde 

basit olmasıdır, artistik beceri ve “yapma” (Yunanca “techne” ifadesi ile karşılanır, yani “sanat 

yapmak”; velhasıl biz buna “zanaat” diyoruz) açısından kimi yerde ilkelliğe kadar 

indirgenebilmesidir. Bu hatırlatma sizi ikna etmiyorsa, eh o zaman benden daha akıllı ve bu 

konularda birincil derecede güvenilir bir kaynağı anabilirim: Theodor Adorno’nun “Estetik 

Kuramı”na (1951) bakabilirsiniz; bu da yetmedi, Arthur Schopenhauer’in estetik ile ilgili 
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yazılarına başvurabilirsiniz. Bu kaynaklarda söz konusu estetik olguyu oluşturan şeyin, genelde 

duyusallık konusunda son haddinde berrak hale gelmiş bir öznenin, kendi çevresi, diyesi 

mekânsal iklimi ile birebir ve gizemli bir işbirliğine girmesi olarak tanımlanır. Kaldı ki, bütün 

bunları göz ardı etsek bile, estetik kavramının etimolojik kökeninde “güzellik” değil, 

“duyusallık” vardır, zira Yunancada aisthesis  “duyusal algı” demektir. Türkçede biz “görsel” 

diyebiliriz bunun için, nitekim “güzellik” sözcüğü de esasen “göz” sözcüğünden türetilen bir 

isimdir. O halde, sanatın duyular ve duyusallıkla, evet, kelimenin tam anlamıyla hassalarımızla 

ilgili bir temel derdi olduğuna dair daha ikan edici bir kanıta gerek kalmamıştır.  

Kendi sınırlı konumuza, yani “mekan” ve “iklim” kavramlarına dönmek gerekirse, 

diyebiliriz ki sanat ve edebiyat üretiminde etkinleşen bu karmaşıklık “mekan” ve “iklim” 

boyutları ile ilişkili olmaktan ileri gelen bir haldir aynı zamanda. Şimdi dikkatli dinleyicilerim 

benim burada Feuerbach ve gizli bir Darwinizm’e benzer bir düşünce geleneğini savunduğumu; 

yani her türlü sosyal oluşumun “çevresel etkileşimin” bir sonucu olarak meydana geldiğini, 

dolayısıyla da insanın üsttenci bir “eğitim” yoluyla “istendik sonuçlara” doğru 

biçimlendirilebileceği şeklindeki, bizim fikri ve toplumsal havzalarda çokça rağbet gören, eh 

bana kalırsa ve açıkça ifade etmek gerekirse epey hantal ve insan ile doğaya saygıdan yoksun 

bir anlayışı temsil ettiğimi düşünebilir, ancak bu dikkat aceleci ve bir o kadar kör bir dikkattir. 

Ben insanı biçimlendirme, eğitme ve sözde doğru yola yönlendirme konusunda, eğer herhangi 

bir savunu içindeysem bile, tam aksini savunuyorum. Zira biliyorum ki, hiçbir büyük sanat 

eseri, tepeden emirle veya bir merkez-çek gücüyle oluşmuş değildir, aksine, toplumsal ve beşer 

yaptırımlar ve normlar karşısında ne denli ferah bir vurdumduymazlık içine giriyorsa insan, 

yani sanat üreten özne, o denli özgür bir duyusallığı sanata çevirmede yetkinleşecektir. Sanat 

üreten insan, bu da giriş sözlerimin son cümlesi olsun, nesne ve canlı varlıklarla, mekan ve 

duyusal, ruhsal, zihinsel meselelerle gizli bir akit içinde olan kimsedir.  

Genel planda sanatta, özel hususiyeti açısından edebiyatta “mekan”, “iklim”, “insan” ve 

“profil” kavramlarına dair benim kişisel olarak okuduklarımdan dikkatinize bir yelpaze açmaya 

yeltenirken şu an, bilinmelidir ki yelpazede resmedilmiş olarak çizimler zaman darlığından 

ötürü pek soluk duracak, yelpazenin yapısına uygun olarak pastel renkli soluk siluet ve suretler 

serpiştirilmiş olarak önünüze gelecektir. Hızlı konuşma gereğine riayet, yana bakma ve tikel 

örneklerde detaylara dalma hakkımı epey kısıtlamaktadır. Sizlere bazı kitaplardan 

bahsedeceğim ve bu esnada sanki keyfiyetime binaen gelişi güzel –kimi zaman birbirlerinin 

içine süzdürerek- resmedeceğim örneklerin kendilerine dair genel yargılardan da uzak 

duracağım. Söz konusu örnek kitapların genel planları ile ilgili benden çok daha derli toplu, 

benim asla erişemeyeceğim yoğunlukta milyonlarca bilgi ve yargıyı değerli acımasız rakibim 
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Mister Google size bir iki tıkla sağlayabilir; ancak benim sizlerle bu konuşmada ortak göz ve 

ortak hafıza ile büyüteç altına alacağım meseleleri hiçbir rakip veya güvenilir kaynakta 

bulamazsınız. Ancak bu örneklere geçmeden örnekleri seçmemdeki belirleyen düşüncemi 

açımlamam gerekiyor; iki cümle ile özetleyeyim:  

Mekân bir toplam varoluşsal koşul durumu olarak insana yansır, kişiliğini ve tüm 

duyusal varlığını, Goethe’nin tabiri ile “ağlayış ile gülüşünün kabı” olacak denli belirler, 

biçimlendirir. İmgesel bazda söylemek gerekirse: İnsan bir kilden başka bir şey değildir, içinde 

bulunduğu “iklim” ise onu biçimlendirir, bir mekansallık olarak onun suretidir, bunun 

ayrımında olsun, olmasın, velhasıl insan bir kaptır demek istiyorum. Bu arada, ben mekan 

kavramını en düz anlamıyla kavrıyorum, yani: Bu hacim, bu duyusal gerçeklik....”etrafınız” 

sözcüğünün içine siz ne sığdırabiliyorsanız, toplamda odur...Bu birinci önermem. İkinci çıkış 

noktam ise, edebiyat, bu izdüşümü resmeden, hayatta yakalayıp aksini sözcüklere dökebilen bir 

sanat dalıdır şeklinde özetlenebilir. Evet, edebiyat, sanat dalları arasında kendine özgü bir şans 

veya şansızlığı hasebiyle mekân ile insan arasındaki bu etkileşimi diğer sanatlara göre daha 

dolaylı yollardan bize hatırlatır. Bu iki düşünce dışında bir de arkamdaki resim ve görüntü var, 

o resim ve görüntünün de konuşmamın bir parçası olsun isterim. Dikkatinizi oradan 

ayırmadığınız takdirde hepimizi birinci elden ilgilendiren boyutta kuşkularımı benimle 

paylaşmış olacağınızı umuyorum. Arkamdaki görünümü ile Mersin, bir mekan olarak insanı 

dahil eden bir iklim midir, buradan bir edebiyat ve kültür filizlenebilir mi? Sorumuz bu. 

 

A) Romanda mekan ve insan ilişkisi: Dostoyevski ve Cervantes 

Prens Mişkin, soğuk sisli bir Kasım sabahı bir trenin içinde Petersburg’a yaklaşırken, 

biliriz ki, bu iklimde, bu kasvetli dünyada genç prensin başına yeni şeyler gelecek ve bu yeniyi 

çağrıştıran, sıkıntılı, büyük harabeleri doğuracak yeni bir yüzyıla doğru akan trenin içinden 

masum gözlerle dışarıyı izleyen masum budala kahramanımız, Petersburg’un dar ve karışık 

sokaklarında kaybolacak, biz ise bu tuhaf şeylere, 20. Yy.’ın doğuşuna tanık edileceğiz okurlar 

olarak. Petersburg garına usulca süzülen trenle birlikte adeta 20. Yy., o muazzam savaşları ve 

katliamları yeryüzüne serpiştirecek bizim sabah vaktimiz var ya, şekil alarak doğmakta, 

Petersburg’a sızmaktadır. Romanın içindeki gelgitleri, karman çorman ilişki ağlarını, insanların 

karanlık tutku dehlizlerindeki kabarma ve durulmaları değil de, bu tuhaf metni yazan 

Dostoyevski’yi görmeye çalışıyorum ben daha çok, -içinde oturduğu odanın kasvetli 

karanlığını, odanın daracık penceresinden görülen Neva nehrinin bulanık akışını, daracık 

sokaklar içinde gelip giden yayaların düşünceli hallerini, aralarında gün içinde bu Dostoyevski 

denen şahıs da dolanır, bakar, anlamaya çalışır bu dünyayı. Gördüğü şey bu karanlıktır, bu 
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yoğun ve anlaşılmaz iç dünyalardır, bu iç içeliktir, yücelik ile alçaklığın bu denli kardeşçe 

akrabalığıdır, zira sokaklar bu minvalde konuşur, Neva hep bu minvalde konuşur, binalar bu 

minvalde konuşur. Petersburg’un zamane resimleri bunu bize kanıtlar. Dileyen görsellere 

bakabilir. Benim savım şudur: Büyük Dostoyevski ve 19. Yy. büyük Rus anlatım sanatı esasen 

bu Petersburg’a dayanmaktadır. Petersburg olmasaydı, bu büyük roman sanatı asla bu haliyle 

bizim nezdimizde pekişmezdi. Bunu söyleyen ilk kişi de ben değilim, bundan emin 

olabilirsiniz.  

İkinci örneğim olarak hepinizin bildiği bir kitabı anmak istiyorum: Don Quijotte. Dünya 

edebiyatı içinde istisnai zarafetteki bu kitabı okuyanlar bilir: Metnin epizotlara bölünmüş 

biçimsel havası olsun, hikâyenin anlatı temposu olsun, velhasıl tekrarlanan dilsel figürler olsun 

(söylemsel tekrarlar) bize benzersiz, kendine özgü bir manzarayı resmeder, figürler de bu 

manzaranın parçası halini alır anlatının devamında. Bu manzaranın adı La Mancha’dır, bizim 

bildiğimiz Endülüs’ün kuzeyinde bir bölge, Madrid’in, yani Castilla’nın hemen güneyinde, 

kısacası fakir Güney ile zengin Kuzey arasında tam köprü, ikili ve ikilemli bir ara dünya, 

İspanya’nın merkezinde bir iklim, yarım adayı bilenler de bilir: En kurak, çorak ve düz bölgedir 

(haliyle yel değirmenleri çoktur bu iklimde). Bir nebze İç Anadolu’yu getirebilirsiniz 

gözlerinizin önüne, işte dalgın ve dağınık Cervantes’in sıkıcı, düz ve kurak La Mancha’sı, adeta 

karakterlerin hayal gücüne mecburiyetini anımsatır bize, deriz ki, böyle bir iklimde insanın 

hayalci olmasından başka hiçbir seçeneği yoktur, bu nedenle de bizim tatlı bunak, eski şövalye 

günlerinin hayali içine saplanmış kalmıştır kaçınılmaz olarak. Sancho Pansa bile, hani köy 

zekâsına güvenle o bunağın peşine bir valilik hayali ile takılan hayalciden çok hayalci var ya, -

daha açık ve net bir söylemle: Don Quijotte, baştan aşağıya La Mancha’nın (insanların, 

doğanın, hurafe düşkünlüğü ile katı gerçekçiliğinin) tıpatıp yansımasıdır. Kesin bir şey var: Bu 

kitap başka hiçbir iklimde bu düzey, bu doku, bu deme ulaşamazdı.  

 

B) Yazar ve mekan birlikteliği: Kafka, Joyce 

Mekan – insan birlikteliğinin edebiyata yansıması bağlamında bir başka boyutta ise 

yazar ile bir şehrin birlikteliğine tanık olmaktayız. Bunların başında iki örnekle özellikle 

karşınıza çıkmalıyım: Franz Kafka ve James Joyce. Bu örnek iki yazar ile şehirler birlikte 

anılacak denli iç içe geçmiştir: 

Kafka’nın Prag’ı, çok billur bir örnektir. Prag denildi mi, akla Kafka; Kafka denildi mi Prag 

gelir. Ama nasıl bir Prag, orası derin bir konu, girmeme olanak yoktur, bunun için tek başına 

bir sempozyum düzenlense yeridir. Şu kadarını söyleyelim: Prag, Kafka sayesinde daha çok 
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Prag olmuştur. Kafka’nın metinlerini Prag sokaklarını düşünmeden okumak, bir anlamda 

sözcükler üzerinde sadece sörf yapmaya benzeyecektir.  

James Joyce ise dünya yazarlığının sahnesine bilindiği gibi ‘Dubliner’ ile çıkmıştır, sonra 

Ulysses ve Finnigans Wake adlı eserleri ile Dublin’i bir mekan olarak öyle bir profille 

resmetmiştir ki, bugün Dublin’e giden herkes öncelikle Joyce’un gözleri ile bu şehre 

bakmaktadır. En başta belirtmiştim: Anacağım kitapları okuduğunuzu varsayarak ancak böyle 

değinmelerle ilerleyebilirim, aksi takdirde ne hakkında konuştuğum bu kısa tanımlarla asla 

saydamlaşamaz. Özellikle Joyce için geçerlidir bu; fakat korkarım ki, anadilinde bile geçen 

yüzyıldan bu yana birkaç bin kişinin baştan aşağıya okuyabildiği bu kitapları Türkçe çevirisi 

ile okumak şansına çok azımız sahip olmuşuzdur.  

C) Şiirde mekan ve insan birlikteliği: Orhan Veli; Yahya Kemal’in İstanbul’u; 

Baudelaire’in Paris’i 

Okuma şansına nispeten daha fazla sahip olduğumuz örneklere gelince, en başta İstanbul 

bir mekan olarak karşımıza çıkar, sahiden de şansımıza İstanbul gibi bir şehrimiz var; daha 

doğrusu bir zamanlar sanata ve edebiyata kap olabilecek bir İstanbul’umuz vardı. Birçok 

isimsiz ve tenha şaire ev sahipliğinin dışında bir Orhan Veli’ye, bir Yahya Kemal’e mekan 

olmuştur. Orhan Veli’nin narin, biraz hüzünlü, biraz matrak, ama her zaman pastel İstanbul’u 

ile Yahya Kemal’in kâh ışıldayan, kâh gölgeli İstanbul’u gözünüzün önüne getirin. Bu iki 

büyük şairimizi İstanbul’suz bir düşünmeye çalışın, fark edeceksinizdir ki, sadece kuru ve düz 

bir sözcük yığını kalacaktır geriye.  

Tabii, Baudelaire’in Paris’ini, o yozlaşmaya ve çürümeye yüz tutmuş sefaleti unutmamak 

gerekir: Hayat kadınları, lağım çukurları, ışıltılı eğlence mekanları, pastel renkli kırılgan 

bulvarlarla karışık, kasvetli, ağır renkli ara sokaklarının birleşimi. Kötülüğün Çiçekleri (Fleurs 

du Mal) bu tarlalarda yetişir ancak dedirtecek bir dünyadır Baudelaire’in Paris’i, o dönem için 

tek ve son haddinde modern şehir, bugünkü anlamıyla dünyada belki de ilk metropol. 

 

D) Diğer sanat türlerinde mekan 

Diğer sanat dallarında hızlı bir göz gezdirmeyle asıl konumuza geçiş yapabiliriz: 

Özellikle resim sanatına baktığımızda sayısız sima, manzara, dünya ve mekanlar çıkar 

karşımıza. Portrelerde dahi belli olur bu. Bunlardan en meşhuru Da Vinci’nin Giaconda’sında 

(sizler bu tabloyu daha çok Mona Lisa olarak bilirsiniz sanırım) arkada Toscana’nın yumuşak, 

uzak ve yakını birbirine kenetleyen tepeli arazisini görmek mümkündür. Arkada o manzara hep 

korunmuştur, önünde ise bu manzaranın bilgece mi, kırılganlıkla mı belli olmayan tebessümlü 
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o güzel kadını görünür. Adeta insan ile manzara, profil ile iklim iç içe geçmiştir, bu iç içeliğin 

de kendisinde aranası bir şeydir sanat da başka bir şey değildir sanki.  

Bu arada, modern resim sanatının gitgide soyuta doğru akması, iklim ve manzara yerine 

geçen figürasyonların da –en son kertede- insanın mekânsal olanla gizli bir al gülüm ver gülüm 

ilişkisi olarak okunup okunamayacağına dair de genişçe bir tartışma yürütülmesi gerektiğini 

burada salık vermiş olayım. Bu konuda kanaatim şu yöndedir: Yirminci yüzyılda gitgide 

zihinsel ve duyusal boyutta çok sancılı bir yolda birleşen dünyanın insan nezdinde ve iç-

dünyasında “iç-iklimlere” doğru evirildiğini, sanatın da bu iç-iklimlerde –dışarıya doğru gitgide 

kapanarak- nefes aldığını söylemek isterim. Beckett, Joyce, Trakl, Botho Strauss, Handke vb. 

yazarlar buna çok açık örneklerdir, keza Strindberg ve İbsen de bu çizgide anılmalıdır. Şöyle 

bir tasarımla özetlemek mümkündür sanatın bu içe kapanma yönlü gelişmesini: Görsel iklimin 

yerine Modernite ile birlikte, yani 19.yy. sonu ile birlikte düşünsel iklim geçmektedir. Fakat bu 

tartışma konusu hem şu anda karşınızda bulunma nedenlerimi ve beni aşıyor, hatta bu kongrenin 

kapsamını da epey zorlamaktadır.    

Son olarak Mimari ve Müzik sanatının da bu iklimsel, yani mekan-insan 

etkileşiminden nasibini aldığını belirtme gereği duyuyorum, ancak şu koşullandırmayı da 

yapmak zorundayım: Müzik derken, şarkıya altlık olamayacak denli katışıksız bir şeyden, aynı 

şekilde Mimari derken, inşaatları olanaklı kılmak için bir fantezi diye bakılan, bu haliyle de 

mühendislik olamayacak denli uzak bir şeyden bahsedildiğini unutmamak lazım. 

 

F) Bir mekan olarak Akdeniz’in özelliği 

Peki, Akdeniz kültürü ve sanatı ne durumdadır? Akdeniz’in kendine özgü bir sanatı ve 

kültürü kuşkusuz vardır, -ne saçma bir cümle! Homeros’dan başlayarak, günümüzde 

Barcelona’nın veya Marakeş’in kültürel yaşamına kadar, Akdeniz her yanıyla oram buram 

kültürel ve sanatsal bir çekim merkezidir, özellikle belirtmek bir totolojiden öteye gitmez. Bu 

yönde, yani Akdeniz kültürü ve sanatı konusunda çeşitli çalışmaların varlığından da haberdarız 

üstelik. Türkçede yapılmış bu yayınların durumuna dair benim bir söz söyleme yetkim 

bulunmamaktadır; ancak özellikle Fransızca, Almanca ve İngilizce literatürde sayısız, çok 

değerli araştırmalar söz konusudur; benim aklıma özellikle Egon Fridell’in “Yeni Çağın Kültür 

Tarihi” adlı muazzam eğlenceli ve aynı zamanda ufuk açıcı kitabı geliyor. Özellikli olarak ise 

Mimari ve resim sanatı üzerine çeşitli değerli araştırmalar, Akdeniz ikliminin, sanatın 

oluşumuna ferah ve hafif bir biçimciliği kattığı; söz gelimi Kuzey Avrupa sanatına yönelik bir 

kontrast oluşturduğu yönünde savunulara rastlamaktayız. Bu anlamda, Akdeniz kültürü ve 

sanatının, Kuzey veya Batı sanatına karşıt bir estetik iklimi ifade ettiğini; daha somut bir 
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söylemle: Akdeniz ikliminin sanata, ışık, denge, biçim, orantı, uyum, açıklık, biraz da erotizm 

bulaştırırken, Kuzey ve Batı sanatının fikir odaklı, karanlık, sorunsallar, bulanıklıklar ve 

karamsarlık dolu bir dünya yansıttığı, sıkça savunula gelinen bir durumdur.  

Örnek eserlere gelince hangisinden başlayalım diye bir kaygı basıyor bizi; yukarıda 

Homeros’dan bahsettim, Halikarnas Balıkçı’da bitirebiliriz yine, kısacası aynı noktada 

sonlandırabiliriz Akdeniz’deki edebiyat seyahatimizi. Kuzey Afrika, Cezayir’den bir örnek 

vermek de mümkündür, Albert Camus’yü mesela: Albert Camus, aslında çok tutarlı bir 

örnektir, zira aslen Cezayirli olmakla birlikte, yani Akdeniz iklimini ruhunda taşımakla birlikte, 

Paris’e göçünden sonra da hala bunu, bu Akdeniz iklimini sanatına ve yazılarına 

yansıtmaktadır. Onun varoluşçuluğu, örneğin Veba adlı romanında olduğu gibi, asla hayattan 

kopuk, hayata tepeden dayatılan bir iç-tasarımı ima etmez. Bunun bir karşıtı olarak, yani yine 

varoluşçu olup da Akdeniz’den uzak, Paris’in havasını soluyan Sartre’de –bir kuzeyli yazar 

olarak- varoluşçuluk bir tiksinti, bir buhran ve bir fikri sorunsal ve sadece bir talep olarak 

karşımıza gelir, Camus’de ise hayat ve insan, daha elle tutulur, tüm hüznü ve çaresizliği içinde 

bile, olduğu gibi kabul edilebilir hale gelmektedir. Camus’nün insan profili hüzünlü de olsa 

ışıldarken, Sartre’de kırık bir karanlık içine sıkışmış, yüz üstü kalır insan. Belki de en kestirme 

yoldan Akdeniz’in iyimserliği, Kuzey’in kötümserliği olarak tabir edilecek bu ikilemin, 

Akdeniz evlerindeki görünümünde belirginlik kazanmaktadır. Dışa dönük evler, beyaz renkli 

düz duvarlar bir yandan, içe kapanık, bol kavis ve kıvrımla gözü alıkoyan (zihni çalıştıran) kale 

benzeri binalar, aslında gizliden gizliye edebi ürünlerin de anlaşılmasında bir anahtar olarak 

görülebilir. Detaylara girmeyeceğim, ama bana öyle geliyor ki, edebi türlerin belli iklimlerde 

daha fazla kök salabildiği bile savunulabilir. Saydamlaştırmak adına şu soruyla belirteyim: 

İnsanın iç-dış çelişkisini (öznellik-nesnellik çatışkısını) daha ziyadesiyle temsil eden nesir türü 

neden daha çok kuzeyli edebi iklimlerde söz konusu iken, daha ziyadesiyle yaşamı, doğal 

varoluşu ve insanın duyusal boyutunu ima eden (öznellik ağırlıklı) şiir, Akdeniz ikliminde daha 

fazla filizlenmiştir? Edebiyat tarihsel bir bakış açısından böyle bir çalışma yapılsaydı, acaba ne 

türden güzel ve anlamlı sonuçlar çıkardı ortaya?  
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Sonuç 

Gördüğünüz gibi, Akdeniz zengin bir iklime sahiptir. Akdeniz iklimi, edebi bir profil 

oluşturmada son haddinde tükenmez kaynakları barındırmaktadır kendi bünyesinde. İnsan 

ferahlıyor Akdeniz ikliminde, sanatsal olarak da kültürel olarak da. Şimdi arkamdaki görsele 

bakıp bir Akdeniz iklimi olarak Mersin’de böyle bir profil oluşturma olanağının bulunup 

bulunmadığını kendi kendinize sorun. Bu mekanın acaba bir edebi esere, kalıcı olabilecek bir 

edebiyata zemin olabileceği sorusu sizi de hafiften rahatsız ediyor mu? Bir gün aramızdan 

duyuları keskin gençlerin çıkıp bu iklimde bir kap olup olamayacağını anlamak için bundan 

sonra bu şehirde gezerken kendi gözlerinizle dikkatle bakmanızı rica etmiş olsam, çok mu ileri 

gitmiş olurum? Tabii, kaygınız insan ve insana yakışır bir dünya, kısacası sanat ve kültür 

oluşturan bir insandan yana olması koşulu ile bakmanız gerekecektir. Böyle bir kaygınız yoksa, 

pekala gündelik işlerinizi sürdürmekte beis görmezsiniz. Bunun içinse illa da bir “ev”de 

yaşamanız gerekmiyor; barınma sorununuzu hallettiniz mi, tamamdır. Bu şehir iklimi size 

barınma ihtiyacınızı karşılar sonuçta. Aynı şekilde bu mekanlarda, bakın, bir ifadeye de gerek 

yok; işlerinizi görecek ayarda bir işaret sistemi mevcut, kısa, işlevsel, stereotipi ve direktiflerle 

dolu bir iletişim aracı. Böyle bir iklimde yaşamak değil de, avlanmak, hayatta kalmak, kısacası 

yenmek ve yenilmek, kazanmak ve kaybetmek yasaları işlediğine göre, bu yasalar 

doğrultusunda yaşamayı sürdürme, birincil kaygı ise, o zaman bu konuşmayı da boşu boşuna 

dinlemiş oldunuz demektir. Bu durumda bakmanıza da gerek yok içinde nefes alıp verdiğiniz 

mekana; avlanmanız ve/veya avlanmamak için önlem aramakla yetinmeniz yeterlidir bu 

“jungle”da. Sabrınız için teşekkür ederim.  
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Mersin İli, Silifke İlçesi, Yenibahçe Mahallesi’nin Sürdürülebilirliği İçin 

Ekoturizm Potansiyelinin Sorgulanması 
                                                                                                            Şeyda KAYMAZ 32 

İpek DURUKAN33 

Özet 

Bu çalışma, Yenibahçe’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ekoturizmin bir yöntem olup 

olamayacağını sorgulamayı amaçlamaktadır. 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Yenibahçe mahallesi eski yerleşkesi, topoğrafik biçimlenişi, bitki 

örtüsü, nitelikli sivil mimarlık örneği yapıların yanı sıra anıtsal nitelikte kültür varlıklarını da 

barındırması nedeniyle önemli bir yerleşimdir. Günümüzde, bu alanın sahipleri tarafından 

terkedilerek yerleşimin daha yukarıda ve kuzeyde yeniden yapılanması,  eski yerleşimin 

nitelikli sivil ve anıtsal mimari yapılarının bakımsız ve harap durumu, tarihi ve doğal değerler 

açısından mevcut potansiyelin kaybedilmesi olarak değerlendirilmektedir.   

Ekoturizm, özünde doğa temelli olan dolayısıyla bölgenin doğal ve kültürel değerine karşı 

duyarlı yaklaşımı benimseyen, bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal fayda sağlayan bir turizm 

şeklidir. Turizm etkinlikleri ve çeşitleri açısından oldukça farklı alternatifler sunan ülkemizde 

bu kültürel ve doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli 

tedbirlerin alınması, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür ve Turizm Koruma Geliştirme 

Bölgeleri (KTKGB)  çalışmaları ile belirlenmektedir. Türkiye’de ilan edilmiş olan 60 adet 

KTKGB bölgesinden sekizi Mersin ilinde yer almakla birlikte bunların tamamının kıyı 

bölgesinde olması, bölgenin mevcut kaynaklarının iyi değerlendirilmediğini düşündürmektedir. 

Doğal güzellikleri, kanyonları ve arkeolojik zenginliği tescilli bölgede, turizm aktivitesinin 

mevcut değerleri koruyarak çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi gereklidir. 

Yenibahçe yerleşiminin tarihi ve doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılması, bölgenin yapısına 

uygun, koruma temelli turizm aktiviteleri ile güçlendirilmesi, bu şekilde göç sorununun 

giderilmesi ile yörenin kalkınmasını hedefleyen bu çalışma, ekoturizmin bölge potansiyelini 
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kullanmakta önemli bir araç olduğunu öne sürmektedir. Bu önermeyi destekleyecek fiziksel 

verilerin analizi ve sosyal anket çalışmaları araştırma yöntemi olarak kullanılmış ve 

değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kırsal Mimari, Ekoturizm, Yenibahçe 

 

 

Investigation Of Ecotourism Potential For The Sustainability Of Yenibahçe Village In 

Silifke District Of Mersin Province 

Abstract 

This study aims to question whether ecotourism can be a method for sustainability of 

Yenibahçe. 

The old settlement of Yenibahçe village in Silifke District of Mersin Province is an important 

settlement because of its topographical formation, vegetation, qualified civil architecture, as 

well as monumental cultural assets. Nowadays, abandonment by the owners of this area and the 

reconstruction of the settlement above and on the North of the old settlement area is considered 

to be the loss of the existing potential of the neglected and devastated state of the qualified civil 

and monumental architectural structures of the old settlement. 

Ecotourism is a form of tourism which is based on nature and which adopts a responsive 

approach towards the natural and cultural value of the region, as well as providing economic 

and social benefits. In our country, which offers quite different alternatives in terms of tourism 

activities and varieties, taking the necessary measures to protect these cultural and natural assets 

and sustainability is determined by the Culture and Tourism Conservation Development Zones 

(KTKGB) works of the Ministry of Culture and Tourism. Eight out of 60 of which have been 

declared KTKGB is located in Mersin in Turkey. The fact that the entire list is in the coastal 

region suggests that the region's existing resources are not well evaluated. Tourism activity 

must be diversified and strengthened by preserving the existing values.of this region’s 

registered natural beauty, canyons and archaeological richness. 

This study, which aims to display the historical and natural beauties of the Yenibahçe settlement 

and to strengthen the region with its conservation based tourism activities, and to solve the 

migration problem, suggests that ecotourism is an important tool in using the region's potential. 

Physical analysis and social surveys that support this proposition have been used and evaluated 

as a research method. 

Key Words: Sustainability of Rural Architecture, Ecotourism, Yenibahçe 
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı, teknoloji çağı ile beraber değişen yaşam tarzı sebebiyle doğal ve 

geleneksel yaşam tarzından uzaklaşan insanların, doğa temelli olarak da tanımlanabilen 

ekoturizm seyahat biçimini ne kadar tanıdığını sorgulamak ve bu turizm biçimine olanak 

sağlayabileceği düşünülen Yenibahçe eski yerleşkesinin, bozulmamış tarihi, doğal ve kültürel 

değerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla ekoturizm potansiyelini 

değerlendirmektir. 

 

EKOTURİZM NEDİR? 

Ekoturizm, özünde doğa temelli olan dolayısıyla bölgenin doğal ve kültürel değerine 

karşı duyarlı yaklaşımı benimseyen, bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal fayda sağlayan bir 

turizm şeklidir. Özellikle kitle turizmin ana unsuru olan kıyı turizminin doyum noktasına ulaşan 

insanların, farklı bir tatil arayışına girmesiyle günümüzde sıkça adından söz ettirmektedir. 

 Ekoturizmin dünya genelindeki çeşitli tanımlarına bakmak bu konuda daha derin fikir sahibi 

olabilmek için çok önemlidir. Dünyada bazı ekoturizm tanımları şöyledir; 

Dünya Turizm Örgütü’ne göre ekoturizm; turistlerin geleneksel kültürleri yerine giderek 

tecrübe ederek gözlemleyebildiği, öğretici ve yorumlayıcı özelliği olan, kitle turizminin aksine 

küçük topluluklar için organize edilen, yerel ölçekteki işletmelerin imkân sağlayıcı olduğu, 

doğaya ve kültürel çevreye minimum zararın hedef edindiği, doğal ve kültürel değerlerin gelen 

misafirler ve yerli toplum tarafından korunması konusunda bir farkındalık yaratan, doğayı esas 

alan bir turizm şeklidir. (UNWTO,2015)  

‘’ Uluslararası Ekoturizm Yılı’’ olarak ilan edilen 2002 yılının Mayıs ayında Küba’nın Quebec 

kentinde gerçekleşen Dünya Turizm Zirvesi’nde ekoturizm Dünya Turizm Örgütü tarafından, 

yeryüzündeki doğal kaynakların sürdürülebilirliğine güvence sağlayan, yerel insanların sosyo-

ekonomik kalkınmasına yardımcı olurken, sosyo-kültürel bütünlüğünü de koruyan bir disiplin 

olarak tanımlanmaktadır. 

Uluslararası Turizm Topluluğu ekoturizmi doğal çevreyi koruyan, yerli halkın refahını 

sürdüren, beraberinde eğitimi de içeren, doğal alanların tercih edildiği sorumluluk bilinci içeren 

bir seyahat şeklinde tanımlamaktadır. (The International Ecotourism Society, 2015) 

Uluslararası Ekoturizm Topluluğu(TIES) 2016 yılında turizm aktivitesinin ekoturizm aktivitesi 

olarak nitelendirilmesi için taşıması gereken kriterleri şöyle sıralamaktadır: 

• Bulunduğu çevredeki fiziksel, sosyal, davranışsal ve psikolojik etkileri minimum 

düzeyde olmalıdır. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
224 

• Tüm paydaşlar arasında çevresel ve kültürel farkındalık yaratmalıdır. 

• Koruma programları için mali fayda sağlamalıdır. 

• Hem yerli halk hem de özel sektör için ekonomik faydalar üretmelidir. 

• Ekoturistler için eğitim ve öğrenim aktiviteleri oluşturmalıdır. 

• Ekoturizme ev sahipliği yapacak yerler için karşılaşabileceği etkilere karşı farkındalık 

yaratmak adına ekoturizm eğitimi verilmelidir. 

• Bölgede yaşayan yerli halkın haklarının bilinmesi ve manevi inançlarına saygı 

duyulması 

• Sürdürülebilir ve çevre dostu tasarım materyalleri ile ekoturizme dayalı tasarım 

yapılmalı. 

 Üretim yaparken yerli halkın katılımı sağlanıp bir ortaklık oluşturularak onların 

güçlenmesini sağlamalıdır (Morales, 2017: 51). 

 

Ekoturizme yönelik potansiyelin sorgulanmasına dair farklı yöntemler ve araştırma teknikleri 

bulunmaktadır. Bu konuda araştırma yapanlar resmi kurum ve kuruluşlar olmadığı zaman en 

faydalı veri oluşturma ve araştırma yöntemi doğrudan gözlem ve görüşmeler yapmak olacaktır. 

Özellikle ekoturizm projeleri oluşturulmadan önce bu yöndeki araştırmaların yapılması ve 

anketler oluşturulması esastır. Özellikle yerli halk için oluşturulan anketler yörenin sosyo-

ekonomik yapısını, kültürünü ve yöre hakkındaki beklentisini ortaya koyması bakımından 

büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte farklı araştırma ve sorgulama metodlarının 

kullanılması da araştırmanın geçerliliği artırmaktadır (Morales, 2017: 143). 

Ekoturizm potansiyelinin sorgulanacağı bölge ve çevresi hakkında daha evvel yapılmış olan 

akademik çalışmalar, kamu kuruluşlarınca ve sivil toplum örgütlerince yapılmış araştırmalar, 

dergilerde yer alan bilgiler, makaleler, güvenli web siteleri mutlaka değerlendirilmelidir. Aynı 

zamanda ekoturizm değerlendirmesi yapılan yerin kooparatifleri, yerel işletmeleri, tarımla ürün 

ortaya koyan yerli halkı, ticaret odakları, toplumun kalkınmasını sağlayabilecek yöresel sanat 

ve zanaatları iyi analiz edilmeli ve işbirliği ile sürece dahil edilmelidir.  

EKOTURİZMİN EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL FAYDALARI NELERDİR? 

Doğayı kendine esas alan ekoturizm faaliyeti, beraberindeki disiplinler sayesinde yöre  halkına 

ekonomik olarak katkı sağlamakla birlikte, gelen ziyaretçilerin yörenin kültürünü gözlemleme 

ve deneyimleme amacıyla beraber korumaya da çalışması bilinciyle, sosyo-kültürel bir 

etkileşimi ve gelişimi de beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda ekoturizmin odak noktası 

doğal ve kültürel değerler olduğu için turistler genellikle yerel ürünlere yönelmekte ve 

dolayısıyla bu durum yerel halka ekonomik olarak katkı sağlamaktadır. 
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Dünya Turizm Örgütü (WTO) ekoturizmin sağladığı faydaları şöyle sıralamıştır: 

 Mülkiyetlerin yerel halkın lehine gelişmesine katkı ve istihdam sağlamak, 

 Ölçeği küçük olan işletmeler ile küçük ölçekli turist grubuna hizmet etmek  

 Turizm yönetimine yerel katılımı etkin kılmak 

 Yöre halkının refahını gözetmek ve yerel halk ile turistlerin bilinçlendirilmesini 

sağlamak 

 Geri dönüşümü olmayan kaynakların kullanımını asgari seviyeye indirmek, 

 Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaktır. (WTO, 2002) 

 

Doğa temelli seyahat biçimi olarak tanımlayabileceğimiz ekoturizm faaliyeti, doğal çevre ile 

birlikte kültürel miras ve değerlerin bulunduğu bölgelerde anlam kazanmaktadır. Ekoturizm 

faaliyeti, çevresel kaynakların sürdürülmesine, yerel kültürlerin ve koruma altına alınmış 

bölgelerin gelişimesine katkı sağlamaktadır. Geri dönüşümü mümkün olmayan materyallerin 

kullanımını minimuma indiren, yenilenebilir özelliği olmayan doğal kaynakların verimli 

kullanılmasını hedeflemektedir. Yerel halkın sosyo-ekonomik durumu ve kültürü bağlamını 

birbirinden ayırmaksızın, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan politikalar geliştirmeyi 

amaçlamaktadır (Şengöz, 2018:17).Özellikle geleneksel sivil mimarlık kültürü, içinde 

bulunduğu doğal çevrenin koşullarına en uygun çözümü sunmuş olduğundan ve ekolojik 

döngüye minimum etki sağlayan tasarımları geçmişte sunduğundan dolayı, günümüzde 

mimarlığında ve yeniden planlama alanında göz ardı edilmemesi gereken faktör olarak 

görülmeli ve değerlendirilmelidir. Sürdürülebilir ve daha yaşanılabilir bir çevre için bu bilinçle 

ve ekolojik duyarlılık ile yeniden yorumlama yapılmalıdır (Çetin, 2009:1). 

TÜRKİYE’DE EKOTURİZM 

Türkiye pek çok kültüre ev sahipliği yapmış olmasıyla ve zengin coğrafi yapılara sahip 

olmasıyla eko-turizm için biçilmiş bir kaftan olarak görünmektedir. Değişen turizm anlayışıyla 

birlikte kitle turizminin yaygınlık kazanmasının önüne geçilerek büyük, gösterişli binalardan 

ve kalabalık tatilci kesimden uzak, kısacası abartısız doğayla iç içe olan tesislere yatırım 

yapmak ve doğal yapısı bozulmamış bu yerlerde iyi birer hizmet verebilmek Türkiye’nin turizm 

potansiyelini artırıcı faktör olacaktır. Ülkemiz tüm bu özellikleri içinde barındırması sebebiyle 

diğer Akdeniz ülkelerine oranla ekoturizmde daha şanslı bir yapıya sahiptir (Berik, 2018:64). 

Her şeyden önce kültürel anlamda bakıldığında, ülkemizde doğu ve batı kültürleri bir sentez 

oluşturmuş ve bu kültürle birlikte Anadolu toplumunun kendine has değerleri de birleşince eko-

turizm için oldukça elverişli bir ortam meydana gelmiştir. Kültürel ve doğal değerlerini 
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günümüze kadar koruyabilmiş olan Türkiye, bunları sürdürmeye devam eden nadir ülkelerden 

biridir. Sürdürülebilirlik potansiyelini taşıyan ülkemiz eko-turizm konusunda da bir oluşum 

süreci içindedir. 

Ülkemizde ekoturizm potansiyeli belirlenmesi ve mevcut değerlerin korunması ile ilgili 

uygulama ya da planlama aşamasında olan çeşitli projeler bulunmaktadır. Bunlar:  

- Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi (GEF II) Projesi: 2000 

yılında Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 

Dünya Bankası destekli olan proje kapsamında; 

• Kayseri-Sultan Sazlığı 

• Artvin-Camili 

• Antalya-Köprülü Kanyon Milli Parkı 

• Kırklareli- İğneada Ekoturizm Projeleri 

- Kaz Dağları Milli Park ile Yunanistan Tavrapos Gölü Yakınlarındaki Argitea 

Bölgesi’nin Ekoturizm Amaçlı Master Planının Hazırlanması Projesi: Ankara’da imzalanan 

“Çevre Konusunda İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, Türkiye ve Yunanistan Ekoturizm 

Komitelerince 30 Mart-1 Nisan 2001 tarihlerinde Antalya Belek’te yapılan ortak toplantıda 

verilen karara göre başlanmıştır. Planlanan projenin amacı Kazdağı Milli Parkının 

ekoturizm alanı olarak geliştirilmesidir. 

- Milli Parklar ve Çevre Eğitimi Projesi: TUBİTAK’ın koordinatörlüğünde Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü ile yerel üniversitelerin işbirliği ile 1999 yılından beri sürdürülmektedir. 

Amaç milli parkların ekoturizm potansiyelini ortaya koymaktır. Antalya Termessos-Güllük 

Dağı Milli Parkı’nda 1999 ve Rize’de Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda ise 2000 yılında 

yürütülmeye başlanan proje kapsamında profesyonel turist rehberlerine ve üniversite 

öğrencilerine çevre eğitim programları düzenlenmiştir (Çekmez, 2009:27).  

Ülkemizin doğal kültürel değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm 

alternatifleri geliştirerek turizmden alınacak payı artırmayı hedefleyen turizm sektörünün 

uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere turizm sektörü ana planı hazırlanmıştır. 

Bu planın vizyonu; sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek istihdamın artırılmasında 

ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye’nin 2013 

yılına kadar, uluslar arası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke 

arasında önemli bir varış noktası ve uluslar arası bir marka haline getirilmesinin sağlanması 

olarak belirlenmiştir. Plan kapsamında dokuz turizm gelişim bölgesi, yedi tematik koridor, 

on turizm kenti ve beş ekoturizm bölgesi önerilmiştir (bkz. Şekil 1). 
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Şekil 1. Türkiye Turizm Stratejisi – 2023 Kavramsal Eylem Planı 

 

Bunların yanında tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm 

potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı 

gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar 

Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen bölgeler olan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 

Bölgeleri (KTKGB) ile bölgesel ve yerel kalkınmayı hedefleyen, büyük ölçekli planlama, 

alternatif yönetim ve işletme modelleri oluşturmayı amaçlayan bir çalışmadır. 03.11.2003 

tarihinde ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm 

Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik, 3 üncü 

maddesinde tanımlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm 

Merkezlerinde her ölçekte imar planlarının yapılması, yaptırılması ve resmen onaylanması ve 

tadil edilmesine ilişkin işlemleri düzenlemektedir. Kapsamı ise; mevkii ve sınırları Bakanlar 

Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm 

Merkezlerinde her ölçekte imar planlarının hazırlanması, onaylanması ve tadil edilmesinde 

uyulacak usul ve esaslara ait hükümlerdir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007. 31 Ekim 

2018 tarihinde http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14529/kultur-ve-turizm-koruma-ve-gelisim-

bolgelerinde-ve-turi-.html adresinden erişildi).  

KTKGB denildiğinde sadece bir alan belirlemesi yapılmamış olup aynı zamanda söz konusu 

sınırlar içinde yapılacak planlama, tahsis gibi yetkilerin de önceden belirlenmiş hedefler ve 

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14529/kultur-ve-turizm-koruma-ve-gelisim-bolgelerinde-ve-turi-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14529/kultur-ve-turizm-koruma-ve-gelisim-bolgelerinde-ve-turi-.html
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ilkeler doğrultusunda kullanılması da düşünülmüştür. Bu doğrultuda Türkiye’de 10 ayrı tema 

altında 60 adet KTKGB alanı belirlenmiştir. Bunlardan 29 tanesi kış temalı, 15 tanesi kıyı, 4 

adet kültür ve yayla, 3’er adet turizm ve doğa, 2’şer adet ekoturizm ve golf, 1 tane ise inanç 

temalı KTKGB’dir (bkz. Şekil 2). Türkiye’de ilan edilmiş olan 60 adet KTKGB bölgesinden 

sekizi Mersin ilinde yer almakla birlikte bunların tamamının kıyı bölgesinde olması, bölgenin 

mevcut kaynaklarının iyi değerlendirilmediğini düşündürmektedir. (Türkiye 2023 Turizm 

Stratejisi 2023 Eylem Planı, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Mersin İli’nde bulunan KTKGB ve TM ile yıllarını gösteren tablo 

 

Şekil.2’de görüldüğü üzere Mersin İli, Silifke İlçesi sınırları içerisinde belirlenen 3 turizm 

gelişim bölgesi de kıyı temalıdır. Bölgenin kıyı turizmi yanında, kuzeye doğru çıkıldıkça 

karşılaşılan zengin doğal güzelliği ve kültürel zenginliği, belirlenen temanın yeterli olmadığını 

bizlere göstermektedir. Bölgedeki değerin farkında olan, özellikle doğa sporları ve trekking 

konusunda alana hakim doğa kulüplerince 1999-2018 yılları arasında Mersin genelindeki 

trekking parkurları belirlenmiştir. Bu parkurların uzunlukları değişkenlik göstermektedir (bkz. 

Şekil 3). Bunun yanında Mersin İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün de Mersin İli genelinde 

belirlemiş olduğu trekking parkurları ve arkeolojik gözleme dayalı parkurlar bulunmaktadır ve 

şekil.4’teki oluşturulan haritada  aktifliğini günümüze dek koruyamayan, günümüzde 

geçerliğini yitirmiş güzergahların dağılımı siyah renkte görülmektedir. 
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Şekil 3. Mersin İli’ndeki Doğa Kulüplerince Belirlenen Trekking Parkurları 

 

 
Şekil 4. Mersin İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nce Belirlediği Trekking Parkurları 

 

 

SİLİFKE İLÇESİ VE YENİBAHÇE ESKİ YERLEŞKESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Mersin-Silifke İlçesi ve Silifke-Yenibahçe İlişkisini Gösteren Haritalar 
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Çalışma alanı olan Yenibahçe eski yerleşkesinin içinde bulunduğu sahasını Silifke, Mersin’in 

bir ilçesidir ve 2.945,5 km² yüz ölçümüne sahiptir. Silifke’nin güneyinde Akdeniz, doğusunda 

Erdemli, batısında Mut ve Gülnar ilçeleriyle, kuzeyinde Karaman ili bulunmaktadır (Sarıbaş, 

2009:1). Toros Dağları’nın eteğinde, Göksu Irmağı’nın iki yakasında kurulmuş bulunan Silifke; 

Güneydoğu Anadolu, Doğu ve Batı Akdeniz ile İç ve Batı Anadolu’yu birbirine bağlayan 

Devlet Karayolu ağının kavşak noktasında olup, İl merkezi Mersin’e 80 km mesafededir (T.C. 

Mersin Valiliği, 27 Ekim 2018 tarihinde http://www.mersin.gov.tr/silifke-ilcesi adresinden 

erişildi). 

SİLİFKE’NİN COĞRAFİK KONUMU 

Silifke ilçesi %89’u dağlık, %11’i ovalık olmak üzere 2943 kilometrekarelik yüzölçümü ile il 

yüzölçümünün %18’ini kapsamaktadır. Kıyı kesiminde tipik Akdeniz ikliminin hakim olduğu 

ilçede yazlar sıcak ve kurak; kışlar ılık ve yağışlıdır. Sahilden iç kesimlere doğru yükseldikçe 

iklim değişmekte, yazlar serin; kışlar ise soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Ayrıca, dünyanın 

en önemli kuş göçü yolu üzerinde bulunan Göksu Deltası, Akdeniz’in doğal özelliklerini 

koruyabilmiş en önemli sulak alanlarından biri olarak, 450 tür olan Türkiye’nin  kuşlarından 

334 türüne, yine Türkiye’nin 140 ulusal ve uluslararası öneme sahip kuş türünün 106 türüne; 

dünya çapında yok olma tehlikesi altında bulunan 24 kuş türünün 12 türüne yaşama, üreme, 

beslenme ve konaklama imkanı sağlayarak barındırmaktadır. Bunlardan en önemlileri bölgenin 

simgesi haline gelen saz horozu, yaz ördeği, cüce karabatak, tepeli pelikan, dik kuyruk, ala kaz, 

deniz kartalı, şah kartalı turaç, toy ve ada martısıdır. Zengin bir bitki ve hayvan varlığına sahip 

olan Göksu Deltası, Ortadoğu ve Avrupa’nın en önemli sulak alanlarından biri olarak, 1990 

yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘’Özel Çevre Koruma Bölgesi’’ ilan edilmiş; 1994 yılında 

Ramsar Sözleşmesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile Ramsar Listesine alınarak 

uluslararası boyutta koruma altına alınmış; 1996 yılında da Kültür Bakanlığı’nca 1.Derece 

Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Göksu Deltası dünyanın çeşitli yerlerinden gelen kuş 

bilimcilerin büyük ilgisini çekmektedir (T.C. Mersin Valiliği, 27 Ekim 2018 tarihinde 

http://www.mersin.gov.tr/silifke-ilcesi adresinden erişildi). 

 

SİLİFKE’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

Silifke bölgesinin tarihsel gelişimine bakıldığı zaman bilinen ilk yerleşim, İ.Ö. VII. 

yy’a, şu anki Taşucu Mahallesi’nin bulunduğu bölgede İonlar’ın kurduğu Holmi adındaki 

yerleşimdir. Günümüze gelinceye dek bu topraklar bir çok ülke ve imparatorluk tarafından ele 

http://www.mersin.gov.tr/silifke-ilcesi
http://www.mersin.gov.tr/silifke-ilcesi
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geçirilmiş, son olarak Osmanlılar döneminde bazen sancak bazen ise vilayet olmuştur. Kurtuluş 

savaşından sonra İÇ-EL ili merkezi (1924-1933) olan Silifke, 1933’ten sonra İçel ilinin bir ilçesi 

durumuna gelmiştir. Silifke kenti merkezi ve çevresi birçok tarihi yapıtı ve kalıntı içermektedir 

(Silifke Belediyesi, 28 Ekim 2018 tarihinde 

http://www.silifke.bel.tr/silifke/ilcemiz/tarihce.html adresinden erişilmiştir). 

Bunlardan başlıcalarını sıralayacak olursak: 

 Atatürk Evi Müzesi 

 Silifke Kalesi 

 Tarihi Roma Taş Köprüsü 

 Roma Tapınağı 

 Tekirambarı Su Sarnıcı 

 Mozaikli Alan 

 Alaaddin Camii 

 Reşadiye Camii 

 Tevekkül Sultan Türbesi 

 Karadedeli Tarihi Kalıntıları 

 Karakabaklı Antik Şehir Kalıntısı 

 Işıkkale Erken Bizans Dönemi Kalıntıları (Bazilika, Lahit, Sarnıç ve Evlerin 

Bulunduğu) 

 Sinekkale Bizans Dönemi Kalıntıları 

 Corasium (Susanoğlu) Geç Roma Dönemi Kalıntıları 

 Mezgit Kale 

 Tekkadın 

 Poimenios Hamamı ve Üç Güzeller Mozayiği 

 Zeus Tapınağı ve Kilise 

 Adamkayalar 

 Cambazlı Kilisesi 

 Aya Tekla Yeraltı Kilisesi 

 Liman Kalesi 

 Boğsak Nesulion Roma ve Erken Bizans Dönemi Yapı Kalıntıları 

 Tokmar Kalesi (Castellum Novum) 

 Kilikya Afrodisiası 

 Demircili (Imbriogon) Anıtmezarları 

http://www.silifke.bel.tr/silifke/ilcemiz/tarihce.html
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 Uzuncaburç Kalıntıları (Sütunlu Cadde, Tören Kapısı, Zeus Tapınağı, Şans Tapınağı, 

Zafer Kapısı, Tiyatro, Helenistik Anıtmezar, Helenistik Yüksek Kule, Kiliseler, 

Nekropol) 

 Olba Antik Kenti 

 Jüpiter Tapınağı şeklinde sıralanmaktadır. 

 

YENİBAHÇE ESKİ YERLEŞKESİ 

Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere turizm sektörü ana planı 

hazırlanmıştır, gelişme bölgeleri, turizm alanları ve merkezleri ilan edilmiş ancak bunların 

belirleme kriterlerinin neler olduğu konusunda detaylı çalışmalar yapılmamıştır. Uluslar arası 

çalışmalarda bu kriterlerin daha net olarak belirlendiği ve hatta ekoturizm sertifika 

programlarının mevcut olduğu görülmektedir. Yenibahçe yerleşkesinin ekoturizm 

potansiyelinin sorgulanmasında yöntem olarak uluslararası kriterleri sağlayıp 

sağlayamayacağına ilişkin bir sorgulama yapılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada halen 

devam eden araştırmanın ön verileri değerlendirilmektedir. Araştırma fiziksel veriler ve  anket 

çalışmalarını kapsamaktadır. 

Tarihiyle zengin Silifke İlçesi’nin Yenibahçe Mahallesi’nin Kubat Kanyonu’nda yer alan eski 

yerleşimi, dere yatağının etrafındaki yaklaşık 41.255 m2’lik alanı kapsamaktadır. Bu alana 5 

km mesafede Paslı, Mezgit Kale ve vadi içerisindeki mağaralarda antik döneme ait kalıntılar 

bulunmaktadır. Aynı zamanda Yenibahçe eski yerleşim yeri Uzuncaburç antik kentine 15 km 

mesafededir. Yerleşkenin içinde yer alan Kubat Kanyonu, yaklaşık olarak proje sahasının 4,5 

km kuzeyinden başlamakta ve 10 km güneyinde denize ulaşmaktadır. Kanyon bölgedeki önemli 

trekking alanlarından birisidir ve bölgenin ekoturizm çerçevesinde değerlendirilmesi açısından 

önem arz etmektedir. Yenibahçe eski yerleşkesinin içinde bulunduğu Kubat Kanyonu’nun, 

Mersin genelindeki trekking rotaları arasında olduğunu Şekil. 5’deki haritadaki işaretli alanda 

görmekteyiz. Bu durum bölgenin bu alandaki yoğunluğunu da bize net olarak göstermektedir.  
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Şekil 6. Yenibahçe Eski Yerleşkesi’nin Trekking Parkurları İçerisindeki Yeri 

 

 

Yenibahçe eski yerleşkesinin konut dokusu da bu trekking rotası içerisinde kanyon boyunca 

sıralanarak oluşmuştur (bkz. Şekil 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. ve Şekil 8. Yenibahçe Eski Yerleşkesinin Vadi İçindeki Görünümü     

 

Kanyon içinde oluşan bu tarihi doku, Yenibahçe çevresindeki arkeolojik sit alanları içinde 

değerlendirildiği zaman, özellikle yakınındaki Mezgit ve Paslı Kaleleri ile yakın ilişkisinin 

olduğu görülmektedir. Şekil 9’deki haritada kırmızı hat ile belirlenen bölgeleri yani, Yenibahçe 

çevresindeki tarihi değer dokusunu görmekteyiz. 

 

 
Şekil 9. Yenibahçe Çevresindeki Sit Alanları 

 

Yenibahçe eski yerleşim yeri, uzun yıllar önce terk edilmiş, yeni yapılaşmanın olduğu kuzey 

bölgeye doğru bir iç göç yaşamıştır. Bunun sonucunda kırsal yerleşim yeri olarak tabir 

edebileceğimiz, geleneksel yapım tekniğine sahip, tarihsel değer taşıyan yapılar boş 

bırakılmıştır. Alandaki yapıların tamamı tescilli olmamasına rağmen, yeni yapı ve eklentilerin 

ve dokuyu bozacak yapılaşmanın olmaması koruma ve gelişme yönünde bir potansiyeldir. 
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Mimari yapısı ile özgünlüğünü koruyan Yenibahçe eski yerleşkesi, kırsal yerleşime iyi 

bir örnek olması ile beraber kanyon boyunca, doğal bir güzelliğin eşliğinde oluşmuş olması bu 

bölgenin çalışılmaya değer görülmesine neden olmuştur.  
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Yenibahçe eski yerleşkesinin fiziki şartları ve mevcut tarihi değerinin çevredeki insanlar 

tarafından farkındalığının ne derece olduğu konusunda fikir sahibi olmak için diğer yandan 

arazi ortamında araştırmalar yapılmıştır. Özellikle trekking için bu rotayı tercih eden doğa 

yürüyüşçüleri ile yerinde görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda varılan sonuçlar 

bölgenin ekoturizm potansiyelinin olup olmadığı konusunda fikir sahibi olabilmek adına önem 

taşımaktadır. 

 

   
 

Yenibahçe’nin ekoturizm potansiyelinin sorgulanması çalışması kapsamında alanı ziyarete 

gelenler ile anket çalışması yapılması öncelikle tercih edilmiştir.  Bu doğrultuda alana trekking 

ve gezi amaçlı gelen insanlara çeşitli anket soruları yöneltilmiştir. Yaşları 26 ile 73 arasında 

değişen ve 11’i erkek, 15 tanesi kadın toplam 26 kişinin Yenibahçe hakkındaki görüşleri ve 

gözlemleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Ankette bulunan soruların başlıcaları ve katılımcıların 

verdiği yanıtların değerlendirmesi şöyledir: 

    

 

1.‘’Ekoturizm nedir biliyor musunuz? Size neyi çağrıştırıyor?‘’ sorusuna katılımcılardan 

doğanın turizme kazandırılması, doğa ile tarihin iç içe olduğu turizm, doğal güzelliklerle 

turizmin birleştirilmesi, doğayı koruyan turizm şekli, tabiat ve doğayla iç içe turizm, ekonomik 

olarak doğal yaşamı deneyimleme turizmi cevapları alınmıştır. 

2. ‘’Yenibahçe’nin ekoturizme kazandırılmasını ve böylece tanınmasını ister misiniz? 

Neden?’’ sorusuna katılımcıların tamamı bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini, 

%20’si ise bu sayede bölgenin tanınarak ve kullanılarak kültürünü koruyacağını düşündüğünü 

dile getirmektedir. 

3. ‘’Çevrenize baktığınızda ekoturizme engel olabilecek bir unsur görüyor musunuz? ‘’ 

sorusuna katılımcıların %38,4’ü ulaşımın yetersizliğinden, %50’si konaklama yeri 

olmayışından,  %7,6’sı ise reklamının yapılmamasından söz etmişlerdir. 

4. ‘’Sizce Yenibahçe’nin sahip olduğu en önemli değer nedir?’’ sorusuna ankete katılım 

sağlayanlardan %84,61’İ doğal güzelliği yanıtını vermiştir, %50’Sİ ise tarihi değerine 
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değinmiş, bu alanda bir kültürün izleri olduğundan, eski ve terk edilmiş yapıların bu alanın 

değerine katkı sağladığını özellikle vurgulamıştır. 

5. ‘’Yenibahçede konaklama söz konusu olduğunda burada kalmayı ister misiniz? Nasıl 

bir mekanda kalmak istersiniz?’’ Katılımcıların tamamından bu alanda konaklayıp tatil 

yapmayı isteriz yanıtı alınmıştır. Ayrıca alternatif olarak %7.6’lık bir kesim kamp turizmine 

yönelik bir hizmet alma önerisinde bulunmuştur. 

6. ‘’Yenibahçe’nin turizme kazandırılmasını engelleyen şeyler sizce nelerdir? ‘’ sorusuna 

katılımcılardan çeşitli yanıtlar gelmiştir: 

 Kirliliği 

 İhmal 

 Tanıtım ekikliği, tarihi yapıların varlığının bilinmemesi 

 Konaklama eksikliği, ulaşımın yetersiz oluşu, Yerli halkın sahip çıkmaması, İşsizlik 

sebebiyle yaşanan göç. 

7. ‘’Yenibahçe’ye tekrar gelmek ister misiniz? Neden?’’ sorusuna katılımcıların tamamı 

gelmek isterim yanıtını vermiştir. Sebebi ise, kanyon içindeki doğal güzelliğini günümüzde de 

korumakta olması ve doğal güzelliği ile beraber tarihi bir değerinin de olması şeklinde 

belirtilmiştir. 

8. ‘’Bu bölgeye ekoturizm ile canlılık kazandırılmasının nasıl katkıları olabilir?’’ sorusuna 

ise şöyle çeşitli cevaplar alınmıştır: 

 İnsanların doğayı ve tarihi sevmesi sağlanır. 

 Bölgeyi canlandırır. 

 Ekonomik katkı sağlanmış olur. 

 Kültürel etkileşim sağlanmış olur. 

 Konaklayacak ve oturulacak bir mekan sağlanmış olur. 

 Terkedilen yapıların sahiplerinin burayı tekrar benimsemesi sağlanabilir. 

 Tarım ve hayvancılıkla uğraş yeniden sağlanır. 

 Bölgenin hem tanınmasını hem de korunmasını sağlayacaktır. 

 İnsanların bilinçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

 Ulaşım kolaylaşacaktır. 

SONUÇ 

Anket sonuçları ve yüz yüze görüşmeler ele alındığı zaman katılımcıların tamamının bu 

bölgenin turizm potansiyelinin farkında olduğu görülmektedir. Yenibahçe eski yerleşkesinin 

sadece doğal güzelliğinin değil, içerisinde barındırdığı kültürel değerinin de insanlar tarafından 
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fark edilebilir olması, ekoturizmin bağlamlardan önemli bir tanesini sağladığını göstermektedir. 

Özellikle doğa gezginlerinin bakış açısı göz önünde bulundurulduğunda, ekoturizm faaliyetine 

katılmayı isteyen katılımcıların çevreyi koruma bilinciyle ve hassasiyetiyle bunu istediği 

görülmektedir. Çünkü ekoturizm faaliyeti bu hassasiyet ile yapılmazsa doğal alanların tahribatı 

da kaçınılmaz olacaktır. Ekoturizmin hedeflendiği bölgelerde sürdürülebilir bir ekoturizm 

ortamı sağlanması için bu faaliyetin çevreye, sosyo-ekonomik yapıya olumlu katkı sunması 

gerekmektedir ve bu amaçla planlama biçiminin nasıl olacağı öncelikli olarak 

değerlendirilmelidir. Özellikle katılımcıların sayısı ve doğal kaynakların kullanımı asgari 

ölçekte tutularak, bu bölgelerde faaliyet planlarının hazırlanmasına öncelik verilmesi 

gerekmektedir. Sürüdürülebilir bir ekoturizm ortamı sağlayabilmek için ekoturizm ilkelerine 

uyularak faaliyet planlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyet planları geliştirilirken 

yörenin kültürü ve yerelin doğa ile olan ilişkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Yenibahçe eski 

yerleşkesinin en büyük sorunu olan kültürel mirasın terkedilmiş oluşu, bu bölgenin ekoturizm 

potansiyeli değerlendirilirken en büyük problem olarak görülmüştür. Özellikle yerel halkın 

ekoturizm planlamasının her evresinde sürece dahil edilmesi gereken, yöreye geri 

kazandırılması gereken bir unsur olarak görülmektedir. Ekoturizm faaliyeti yöreye sosyo-

ekonomik kazanç sağlayan bir turizm faaliyeti olsa da, sadece buna odaklanarak bir faaliyet 

planı hazırlanması, doğal çevrenin sürdürülebiliğine ve yörenin sosyo-kültürel yapısına zarar 

verecektir Geçmişte ülkemizde yapılan uygulamalara bakıldığında, yerel unsurların ve halkın 

ekoturizm faaliyet planlarına dahil edilmemesinden ve sadece kâr amacı ön planda 

tutulduğundan dolayı doğaya zarar veren yatırımların arttığı gözlemlenmektedir ( Bayhan, 

2018: 103).  

Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen ve Silifke İlçesi’nde bulunan 

KTKGB’lerin tamamının teması kıyı turizmidir. Yenibahçe eski yerleşkesinin Silifke sınırları 

içerisindeki aktif trekking rotaları arasında bulunması ekoturizm potansiyeli olan alanların 

sınırlarının belirlenmesi kriterleri konusunun ülkemizde bir eksiklik olduğunu göstermektedir. 

Doğal ve kültürel güzellikleri ile Kubat Kanyonu boyunca sıralanan mimari yapısıyla 

Yenibahçe eski yerleşkesinin yeni kriterler doğrultusunda, benzeri turizm potansiyeli 

sorgulaması yapılan yerler ile ele alınması yeni temalar geliştirilmesi açısından önemli 

görülmektedir. Yenibahçe eski yerleşkesinin doğa ile ilişkilendiren ekoturizm faaliyeti ile yerel 

halkının geri dönmesi politikası hazırlanmalı, yerel yönetimin desteğiyle sosyo-ekonomik 

kalkınması sağlanmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma politikaları yerelde hazırlansa da kamu ve 

sivil toplum kuruluşlarınca tüm ülkede kabul gören bir politika haline gelmelidir. Bu 

politikaların en başında yerel halkın geldiği unutulmamalı, ekonomik yetersizlikler sebebiyle 
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bu eski yerleşkenin terk edildiğinin farkında olunmalıdır. Yenibahçe eski yerleşkesinde yerel 

halkın bir parçası olduğu ekonomik kalkınma politikası sağlandığı takdirde ve ekoturizm 

ilkelerine uyularak oluşturulan diğer bağlamların faaliyet planları birleştiği zaman bölgenin 

sürdürülebilir kalkınması kaçınılmaz olacaktır. 
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Alternatif Bir Tür: Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.) 

Dr. Hakan KELES 34 

Özet 

Kırsal kalkınmada elde edilecek başarı bölgesel kalkınmayı tetikleyerek genel kalkınma 

yolunda önemli katkılarda bulunacaktır. Bu başarıya ulaşmanın en önemli yollarından birisi ise 

tarım arazilerini daha etkili bir biçimde kullanmak ve birim alandan elde edilecek geliri 

olabildiğince yukarıya çekmektir. Alternatif bir tercih oluşturabilecek farklı ve ekonomik 

potansiyeli yüksek ürünlerin denenmesi bu yolda atılabilecek adımlardan birisidir.  

Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.), yetiştiriciliği ülkemizde çok yaygın olmayan, pazarda yüksek 

fiyatlara alıcı bulabilen ve son zamanlarda popülerleşmeye başlayan önemli bir meyve türüdür. 

Mineral ve vitamin kaynağı olmakla birlikte meyvelerinde bulunan flavonoidler, alkoloidler, 

steroller ve yağ asitleri gibi bileşikler besin özellikleri açısından dikkat çekmektedir. Aynı 

zamanda içerdikleri müsilaj ve pektin ile lezzetli bir meyve olmakla birlikte şeker hastalarının 

tüketimi için uygun bir yiyecektir. Hünnabın yüksek rakımlı bölgelerde yetiştirilebilmesi ve -

20 C gibi düşük sıcaklıklara kadar dayanabilmesi önemli özelliklerindendir. Toprak seçiciliği 

fazla olmayan hünnabın kireçli ve kurak toprak şartlarına dahi uyum sağlayabilmesi de bitkiyi 

değerli kılan diğer özellikleridir. Ayrıca Mayıs-Haziran aylarında çiçek açan hünnabın 

yetiştiriciliğinin ilkbahar geç donlarının problem teşkil ettiği bölgelerde avantajlı bir durum 

oluşturacağı öngörülmektedir. Günümüzde kilogram başına 8-15 tl gibi rakamlara alıcı 

bulabilen hünnabın alternatif bir ürün olarak değerlendirilmesi ve adaptasyon yeteneklerinin 

belirlenmesi üzerine yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir.  

Bu araştırmada, değerli bir tür olan hünnabın yetiştiriciliği ve ekonomik anlamda potansiyeli 

gibi konular değerlendirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: 

Hünnap, Zizyphus jujuba Mill., Alternatif tür 

Abstract 
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An Alternative Species: Jujube (Zizyphus jujuba Mill.) 

The success in rural development will contribute to general improvement by triggering 

development. One of the most important ways to reach this success is using agricultural land 

more effectively and obtaining revenue from per area as much as possible. Trying different and 

economic potency products that creates an alternative preference is one of the most important 

step. 

 Jujube (Zizyphus jujuba Mill.), is an important fruit species that has been able to find customers 

at high prices in the market and has recently become popular in our country. Its fruits are well 

source of vitamins and minerals, compounds such as alkoloids, flavonoids, sterols, tannins, 

saponin and fatty acids in chemical structure which are remarkable in terms of nutritional 

properties. It is also a delicious fruit with mucilage and pectin and it is proper food for the 

consumption of diabetics. It is one of the most important properties of the jujube plants is grown 

in high altitude areas and to withstand temperatures as low as -20 C. The properties of jujube 

that make the plant valuable are successfully adaptation to calcareous and drought soil 

conditions. It is predicted that jujube blooms in May-June that constitutes an advantageous 

situation in region where spring late frosts is a problem. It is important that studies about 

evaluation of an alternative product and determination of adaptation capabilities of jujube which 

can find customer with a 8-15 TL price.  

In the current review, we discussed cultivation and economic potential of jujube which is a 

valuable species.       

Key Words: Jujube, Zizyphus jujuba Mill., Alternative species 

 

GİRİŞ  

Tarım, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sağlam ve modern bir ekonomik yapıya 

ulaşmaları için öncelikli olarak kalkındırmaları gereken bir sektördür. Günümüzde gelişmiş 

ülkelerin sanayileşme adımını atmadan önce ilk olarak ağırlık verdikleri konu da kırsal 

kalkınma ve ham madde kaynağını temin ettikleri tarım olmuştur (Tuna, 1993).  

Temelde kırsal kalkınmanın başarılması ve sonucunda genel kalkınmaya büyük katkılar 

sağlanması için tarımın profesyonelce ele alınması ve sorunlara sürdürülebilir çözümler 

getirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bunun için ele alınacak birçok konu olmakla birlikte 

farklı ekolojik koşullara tolerans gösterebilen, mahsulü değerli, besleyici özellikleri üstün ve 
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mevcuda alternatif bir tercih oluşturabilecek bitki türlerinin denenmesi ve uygun olanların 

envantere katılarak yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Son yıllarda hem ülkemizde hem dünya genelinde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler, 

yapılan bilimsel çalışmalar ve bu çalışmalara erişmenin günümüz teknolojisinde oldukça rahat 

hale gelmesi tüketicinin bilinçlenmesini ve ürünlerin tadından ziyade besin özellikleri gibi 

konuları göz önünde bulundurarak tüketime yönelmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. 

Hem bitkisel ve besleyici özellikleri hem de ürünlerinin pazarda yüksek fiyatlara alıcı 

bulabilmesi gibi özellikleri ile Hünnap (Ziziphus jujuba Mill.) günümüz meyveciliğine 

alternatif bir bitki olarak öne çıkan önemli bir meyve türüdür. 

Çin, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Hindistan, Irak, Nijerya, İspanya, Amerika’nın güney batıları 

ve Batı ve Güney Anadolu da yetiştirilmekte olan hünnap (Hacıyusufoğlu vd., 2016; Kavas ve 

Dalkılıç, 2015; Akbolat vd., 2008) hakkında ülkemizde sınırlı sayıda çalışmanın olması, 

yetiştiriciliği konusunda bilgi eksikliğinin bulunması ve pazarlama imkanları gibi konularda 

detayların bilinmiyor olması ülkemizde hünnap yetiştiriciliği konusundaki ilginin az olmasının 

ana nedenleridir. 

Bu derlemede hünnabın bitkisel, kimyasal ve ekonomik özellikleri irdelenerek yetiştiriciliğinin 

tarıma ve çiftçiye ne gibi katkılar yapabileceği hakkında bazı tespitler yapılmaya çalışılacaktır. 

2. HÜNNABIN (ZİZİPHUS JUJUBA MİLL.) GENEL ÖZELLİKLERİ  

Rhamnaceae familyasına ait hünnap (Ziziphus jujuba Mill.)  Ziziphus cinsi içinde yer 

almaktadır ve 135-170 türü bulunduğu bildirilmektedir (Islam ve Simmons, 2006). Ziziphus 

mauritiana Lam. (Hint hünnabı) ve Ziziphus jujuba Mill. (Çin hünnabı) en yaygın olan hünnap 

türleridir.  Tropikal, subtropikal ve ılıman iklim bölgelerine yayılmış olan Ziziphus türü  

(Rendle, 1959; Mukhtar vd., 2004; Pareek, 2013) bazı Afrika ülkelerinde marjinal tarım 

alanlarında dahi yetiştirilebilmektedir (Johnston, 1972). Anavatanı Çin olan hünnap birçok 

ülkede yetişebilmekte ülkemizde de doğal olarak yetişmiş halde veya kapama bahçeler halinde 

Anadolu’nun Batı ve Güney kısımlarında bulunmaktadır (Hacıyusufoğlu vd., 2016; Kavas ve 

Dalkılıç, 2015). 

 Ilıman iklim bitkisi olarak geçen hünnap çok ağır yapılı topraklar hariç asit yapılıdan 

hafif bazik yapılı topraklara kadar (pH 5-7,5) toleransı geniş bir bitkidir. Kireç bakımından 

zengin topraklara iyi uyum gösterdiği bildirilmektedir (Tümen ve Sekendiz, 1989). Hünnap 

yetiştiriciliği özenli bir bakım gerektirmez kuraklığa dayanıklıdır ve yıllık ortalama yağış 
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miktarı 120-2200 mm aralığında olan bölgelere uyum gösterebilir (Kavas ve Dalkılıç, 2015; 

Karıncalı, 2013). Ayrıca bitkinin Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen çiçeklenmesi (Yaşa, 

2016) meyvecilik konusunda ilkbahar geç donlarının risk teşkil ettiği bölgeler için avantajlı bir 

durum oluşturmaktadır.  

 Hünnap ağaçları 3-4 yıllık gelişim sonunda verime yatarlar ve periyodisite göstermezler 

ağaçlardan her sene düzenli mahsul alınabilmektedir (Hacıyusufoğlu vd., 2016). Silindirik bir 

gövdeye sahip hünnap ağaçlarının gövdeleri kahverengi kabukludur ve dalları dikenlidir (Anşin 

ve Özkan, 1997). Yumurta şeklindeki meyveleri tatlı ve suludur, olgunlaşma döneminde zeytin 

yeşili daha sonra koyu kırmızı-kahverengi rengini alır ve iğde meyvesine benzer (Yaltırık, 

1997; Genç, 2005).  

 Vitaminler, mineraller ve organik maddeler yönünden zengin Hünnap (Ziziphus jujuba 

Mill.) meyvesi askorbik asit, karotenoidler, toplam fenolik bileşikler, antioksidan kapasitesi 

bakımından zengin bir kaynak oluşturmaktadır (Promyou vd., 2012). En önemli özelliklerinden 

birisi ise içeriğindeki müsilaj ve pektin ile hem lezzetli bir meyve olması hem de şeker hastaları 

için tüketilmesi uygun bir yiyecek olmasıdır (Tümen ve Sekendiz, 1989). Tıbbi bir bitki olarak 

kabul görmüş hünnabın çay olarak tüketilebildiği bu şekilde ateş düşürücü, ağrı ve stres azaltıcı 

olarak ayrıca yoğunluk ve uykusuzluk durumlarının tedavisinde etkili olduğu bildirilmiştir 

(Williams vd., 2004). 

 Kayda değer bitkisel özellikleri yanında hünnabın ekonomik anlamda da ilgi çekici 

özellikleri bulunmaktadır. Günümüzde marketlerde taze tüketime yönelik aktarlarda ise 

kurutulmuş olarak raflarda yerini almaya başlayan hünnabın taze olarak kilogram başına 8-15 

TL fiyatlara alıcı bulması ve kurutulmuş hünnap meyvelerinin ise 20-30 TL gibi rakamlara 

pazarlanabiliyor olması ekonomik açıdan bu bitkinin en az besin özellikleri kadar değerli 

olmasını sağlamaktadır. 

 Ülkemizde yetiştiriciliği yaygın olmamakla birlikte daha çok Akdeniz ve Ege 

kıyılarında yetişmektedir. Denizli’nin Çivril ilçesi, Antalya ve Manisa hünnap yetiştiriciliği 

konusunda en çok bilinen illerdir ancak son yıllarda Amasya ili hünnap yetiştiriciliğinde söz 

sahibi olmuştur (TÜİK, 2018). 

Tablo 1: Türkiye’de Hünnap Yetiştiriciliğinin Durumu 

    
Amasya Antalya Denizli Manisa Çanakkale Türkiye 

5 ilin 

toplamı 

5 ilin 

payı 
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Üretim 

Miktarı 

(Ton)  

2015 46 106 116 26 0 302 294 97% 

2016 55 113 99 31 0 315 298 95% 

2017 157 154 124 70 50 602 505 84% 

Kaynak: TÜİK (2018) 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 Türkiye’ de rakımı 0-500 metre aralığında olan araziler toplam arazilerin % 18,3’ünü 

oluşturmaktadır. Arazilerin % 56,6’ lık bir bölümü 1000 metrenin üzerinde yüksekliğe sahiptir 

(Atalay, 1987).  Rakım yükseldikçe ortamın sıcaklık değerleri aynı oranda düşmekte ve sıcaklık 

faktörünün özellikleri ise tarım faaliyetlerinin çeşitliliği konusunda önemli etkenlerden birisi 

haline gelmektedir. Aynı şekilde ortalama sıcaklıkların 3-20  ̊ C olduğu ülkemizde yıllık yağış 

ortalamaları incelendiğinde bölgeler arasında değişmekle birlikte ortalamaların 200-2400 mm 

aralığında olduğu bildirilmektedir (Başıbüyük, 2004). Yağışın ve nemin yüksek olduğu 

bölgelerde ürün çeşitliliği azalırken, kurak şartların daha çok hissedildiği iç bölgelerde ise kuru 

tekniklerle tahıl üretiminin yaygınlaştığı görülmektedir. Yine karasal iklimin hakim olduğu 

bölgelerde kış soğukları – 30 ̊ C‘ leri bulabilmekte ve Nisan-Mayıs aylarına sarkabilen ilkbahar 

geç donları özellikle meyve yetiştiriciliği konusunda büyüm problemler teşkil etmektedir. 

 Tarımsal kalkınma sürecinde birim alandan daha fazla gelir elde edilmesini sağlayan, 

aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz şartlara tolerans gösterebilecek türlerin 

adaptasyonu ve yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Yukarıda bitkisel özelliklerinden 

bahsedilen hünnap bitkisi hem olumsuz çevre şartlarına uyumu ve besleyici özellikleri hem de 

ekonomik potansiyeli ile değerlendirilmesi gerekli türlerden birisidir. Ülkemizde bugüne kadar 

belli bölgelerde yetiştiriciliği yapılmış olan bazı bölgelerde ise tadı dahi bilinmeyen hünnabın 

geri planda kalma nedeni ülkemizde sınırlı sayıda yapılmış çalışmalar gibi gözükmektedir. 

Daha ziyade Akdeniz ve Ege kıyılarına yakın bölgelerde yetiştiriciliği yapılmış hünnap 

konusunda Amasya İlinde bulunan Ahmet KARAN isimli çiftçi bu bölgelerin dışında en büyük 

atılımı yapanlardan birisi olmuştur. Amasya ilinde 2012-2013 yıllarında yetiştiriciliği 

yaygınlaşmaya başlayan hünnap bitkisinin üretimi 2017 yılı verilerine göre ilk sıralardaki 

Antalya ve Denizli’ yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşmiştir (TÜİK, 2018). Bu göstergeler 

hünnap bitkisinin farklı bölgelere adaptasyon yeteneğinin geniş olduğunun açık bir 

göstergesidir.    

 Sonuç olarak;  
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- Hünnabın ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla öncelikle çeşit tescili yapılmalı ve 

ismine doğru sertifikalı fidan temini konusu çözüme kavuşturulmalıdır.   

- Aşılama, budama, gübreleme, sulama ve hastalık-zararlılar gibi konularda araştırmalar 

yapılarak optimum düzeyde verim elde edilebilmesi için gerekli şartlar ortaya 

çıkarılmalıdır. 

- Ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı iklim ve toprak şartlarına sahip lokasyonlarında 

deneme bahçeleri kurularak hünnabın ülkemiz koşullarında adaptasyon yetenekleri 

belirlenmelidir. 

- Artabilecek üretim potansiyeline karşı yığılmaları önlemek ve mahsulün değerinde 

pazarlanmasını sağlamak amacıyla yetiştirici birlikleri kurulmalı ve pazar imkanı 

önceden ayarlanmalıdır.  
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Silifke İlçesi Su Talep Projeksiyonları ve Mevcut Durum Analizi 

Prof. Dr. Halil KUMBUR 35 
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Özet 

Yer altı ve yer üstü su havzalarının ve kaynaklarının korunması, en verimli biçimde 

değerlendirilmesinde karşılaşılan olumsuzluklar, özellikle hızlı kentleşme ve yoğun sektörel 

faaliyetlerin olduğu metropol kentlerde daha çok yaşanmaktadır. Mersin İli gibi yüksek hızda 

ve yakın geçmişte plansız gelişim gösteren sektörel faaliyetlerin çok olduğu kentlerde içme-

kullanma suyu, sulama suyu, atık su arıtımı ve altyapı planlaması gibi birçok sorun daha yoğun 

bir şekilde yaşanmaktadır. Ayrıca, içme suyu kaynaklarının bulunduğu bölgeler ile içme-

kullanma suyu talebinin olduğu yerler arasında coğrafi konum, topografya, demografik yapı, 

kent merkezleri ve kırsal kesimdeki su ihtiyaçları gibi farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

farklılıklardan dolayı su kaynaklarının ekonomik kullanımı ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasında sıkıntılar oluşmaktadır. Bu çalışmada; Mersin İli’nin yüzölçümü olarak 

dördüncü en büyük ilçesi olan Silifke için 2050 hedef yılına göre 35 yıllık projelendirme 

çalışması yapılmıştır.  

Bu kapsamda; yaklaşık bir yıl süre ile saha incelemeleri gerçekleştirilmiştir ve mevcut 

durum analizi (barajlar, göletler, isale hatları, su şebekeleri, su depoları, yeraltı su kuyuları, terfi 

istasyonları, manuel-otomatik klorlama sistemleri, kayıp-kaçak durumları, yaylalık olarak 

kullanılan yerleşim yerlerinin su ihtiyaçları, su kaynakları kenarında tehlike arz eden yerleşim 

birimleri, sulama suyu sistemleri, sürekli ve yazlık nüfus projeksiyonları) yapılmıştır. Buna 

bağlı olarak içme-kullanma suyu ve atık su bilançoları hesaplanmıştır. Buna göre Silifke 

İlçesinin altyapı, içme-kullanma, sulama suyu ve atık su yatırım ihtiyaçları kısa, orta ve uzun 

vadede belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: 

Silifke, Atık su, İçme suyu, Nüfus projeksiyonları, Su talep projeksiyonları. 
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Negative factors and conditions on protecting and using the underground and surface water 

supplies in efficient manner is an important topic in metropolitan cities where sectoral activities 

are intense while also rapid urbanization takes place. In Mersin, which has one of the most 

unplanned growth and settlement rating in Turkey, there are some problems regarding to 

drinking water; wastewater; irrigation water and wastewater treatment. In addition to this, 

drinking water supply regions and drinking-usage water demand regions are different and far 

away from each other because of the geographical location, topography, demographic structure 

and rural areas.  

 Due to these differences, problems arise in the economic use and sustainability of water 

resources. In this study, for Silifke, the fourth most largest district in Mersin, the population 

projections are calculated for 2050 target year for 35 years by using 2015 population and water 

demand numbers. Silifke district is inspected and studied over a year and current status analysis 

for water supplies, wastewater plants, water tanks, underground wells, manual-automatic 

chlorination systems and drills are evaluated for future reference and projecting the current 

status of the district. As a result, infrastructure; water demand and wastewater need are 

determined for near and far future for Silifke. 

Key Words: 

Silifke, Drinking water, Population projections, Wastewater, Water demand projections. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Su canlı hayatı için önemli bir unsurdur. Temelde sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. 

Dünyamızın üçte ikisi suyla kaplı olmasına rağmen canlıların ve insanların kullanabileceği su 

miktarı son derece sınırlıdır. Özellikle ülke ve bölgesel kalkınma projelerinde; su ve toprak 

kaynaklarının önemi ve kalkınma girişimindeki rolleri kaçınılmazdır. Dünya üzerinde suyun 

bulunduğu yerlerle, suya talebin olduğu bölgeler arasında ciddi uyumsuzluklar vardır.  

Ülkemizde ve Mersin İl’inde de benzer durumlar söz konusudur [1]. Türkiye gibi su zengini 

olmayan ülkeler su kaynaklarını en iyi şekilde geliştirmek, yönetmek, kullanmak ve korumak 

zorundadır. Nüfus artışına paralel olarak dünyada en önemli kaynak haline gelen suyun daha 

verimli kullanılabilmesi için kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların gelişen 

teknolojiyi kullanması gerekmektedir [1, 2]. 

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonunda yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir 

Belediyesi sınırları İl sınırlarına genişletilmiştir. Yoğun sektörel faaliyetleri, gelişen nüfusu ve 

ticari hareketliliği ile Mersin İl’i Ülkemizin olduğu gibi Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesi’nin de 

önemli merkezlerinden birisidir.  Bütün bu yoğun faaliyetler; içme-kullanma suyu, sulama 
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suyu, atık su arıtımı, altyapı planlaması (şebeke, depo, isale hattı, toplayıcı kollektörler, terfi 

merkezleri, atık su arıtma tesisleri vb.) vb. gibi birçok kentsel ihtiyacı beraberinde getirmiştir.  

Bu çalışmada yüzölçümü bakımından Mersin İli’nin 2. büyük ilçesi olan Silifke için 

2050 hedef yılına göre kısa, orta ve uzun vadeli su ile ilgili yatırımların belirlenmesi ve bütün 

bu faaliyetlerin tek bir merkezden online olarak izlenebileceği Su Bilgi Yönetim Sistemi 

(SBYS) hazırlanması gerçekleştirilmiştir. 

Bu amaçla içme suyu ve atıksu ile ilgili ilçe merkezi, sahil kesimi ve kırsal alanlardaki 

yerleşim birimlerinin mevcut altyapı durumunun analizi,  sorunların tespiti, olası problemlerin 

belirlenmesi, bölgeye yönelik yatırımların incelenmesi, sürekli-yazlık tahmini nüfus 

projeksiyonlarının hesaplanması vb. gibi birçok alanda araştırma yapılmıştır.  Gerçekleştirilen 

çalışma, 2015 yılında başlamış olup 2050 yılı (2015+35 yıl) için projelendirilmiştir. Bu 

bağlamda; Mersin İli Silifke İlçesi su kaynaklarının mevcut durum analizi yapılmıştır.  İçme 

suyu ve atık su altyapısı ile ilgili veriler toplanmış ve değerlendirilmiştir. Nüfus, içme suyu ve 

atık su oluşum projeksiyonları hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre; havza bazlı ekonomik ve 

sürdürülebilir projeler oluşturulmuş ve sorunların çözümüne yönelik alternatif öneriler 2050 

hedef yılına göre getirilmiştir. İlçede yer alan içme suyu depoları, AAT’leri, terfi merkezleri 

vb. noktaların koordinatları GPS cihazı ile belirlenerek uydu haritası çizimleri 

gerçekleştirilmiştir. Bütün bu çalışmaları ve verileri kapsayacak şekilde hazırlanan yazılım 

programı ile sürekli izlenip güncellenebilen Su Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS)  

oluşturulmuştur. 129 adet içme suyu deposu; 4 adet atık su arıtma tesisi; 5 adet terfi merkezinin 

deniz deşarj noktaları yerinde incelenmiştir. MESKİ Şube Müdürlükleri, ilgili personeller, 

bölgedeki kanaat önderleri ve mahalle muhtarları ile görüşülmüştür. İçme Suyu - Atık su 

mevcut durumu ve sorunlar tespit edilmiştir. Su taleplerinin karşılanabileceği su havzaları, su 

kaynakları (yerüstü, yeraltı) araştırılmıştır. Su ile ilgili gerekli envanterler çıkartılmıştır. 

Gerçekleştirilen çalışma, 2015 yılında başlamış olup 2050 yılı (2015+35 yıl) için 

projelendirilmiştir. Bu bağlamda; Mersin İli Silifke İlçesi su kaynaklarının mevcut durum 

analizi yapılmıştır. İçme suyu ve atık su altyapısı ile ilgili veriler toplanmış ve 

değerlendirilmiştir. Nüfus, içme suyu ve atık su oluşum projeksiyonları hesaplanmıştır. Bu 

sonuçlara göre; havza bazlı ekonomik ve sürdürülebilir projeler oluşturulmuş ve sorunların 

çözümüne yönelik alternatif öneriler 2050 hedef yılına göre getirilmiştir [2]. İlçede yer alan 

içme suyu depoları, AAT’leri, terfi merkezleri vb. noktaların koordinatları GPS cihazı ile 

belirlenerek uydu haritası çizimleri gerçekleştirilmiştir. Bütün bu çalışmaları, verileri 

kapsayacak şekilde hazırlanan Yazılım Programı ile sürekli izlenip güncellenebilen Su Bilgi 

Yönetim Sistemi (SBYS)  oluşturulmuştur [2, 3, 4]. 
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Çalışma kapsamında kullanılan veriler; Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (MESKİ) ilgili birimleri, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü, DSİ Mersin 

67.Şube Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Silifke Belediyesi ve Mahalle Muhtar’larından elde 

edilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Silifke İlçesi’nde 1 belediye ve 88 mahalle bulunmaktadır ve ilçe haritası Şekil 1’de 

verilmiştir. Bu mahallelerden, 20’si ilçe merkezi kıyı bandında, 68’i ise kırsal kesimdedir.  

Silifke İlçesinde içme suyu ve atık su sorunlarının en çok yaşandığı kıyı bandındaki yerleşim 

yerleri Şekil 2’de verilmiştir. İlçe’deki sektörel faaliyetler; tarım, turizm, hizmet sektörleri olup 

tarım ve hayvancılık faaliyetleri ise daha çok kırsal kesimde yapılmaktadır.  

 

Şekil 1. Silifke İlçe Haritası 

Silifke İlçesi’nde bulunan 88 mahallenin 2015-2020-2030-2040-2050 yıllarına ait tahmini 

nüfus değerleri; İller Bankası, Aritmetik Nüfus Artışı, Geometrik Artış, Üstel Yöntem ve 

Bileşik Faiz Yöntemleri olmak üzere 5 ayrı yöntem kullanılarak hesaplanmış ve Tablo 1’de 

verilmiştir [2,14]. Nüfus projeksiyon hesaplamalarında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 

nüfus verileri kullanılmıştır [10,11,13]. Bahsedilen yöntemler ile hesaplanan bazı mahallelerin 

nüfus bilgileri de Tablo 2-6'da görülebilir. 
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Tablo 1. Nüfus Projeksiyonları ve Buna Bağlı Su Talep Projeksiyonları 

 Sürekli Nüfus 
Su Talebi  

(m3/gün) 
Yazlık Nüfus 

Su Talebi  

(m3/gün) 

2015  117 831  23 566  235 436  47 087  

2020  125 421  25 084  251 828  50 366  

2030  141 824  28 365  285 482  57 096  

2040  160 589  32 118  324 257  64 851  

2050  182 242  36 448  368 057  93 611  

 

Tablo 2.  Silifke Atakent Mahallesi Nüfus Projeksiyonları 

 

 

Tablo 3.  Silifke Kırobası Mahallesi Nüfus Projeksiyonları 

 

 

Tablo 4.  Silifke Narlıkuyu Mahallesi Nüfus Projeksiyonları 
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Tablo 5.  Silifke Taşucu Mahallesi Nüfus Projeksiyonları 

 

Silifke İlçesi’nde özellikle kış aylarında yüksek kotlarda bulunan içme suyu depolarına 

ulaşım çok zordur. Bu nedenle geleceğe yönelik proje çalışmalarında depoların kotu, 

koordinatı, yerleşim birimlerine olan uzaklığı, şebekesi, su kaynağı gibi bilgilere kolaylıkla 

ulaşılabilmesi için içme suyu depoları, terfi merkezleri, AAT’leri ve deşarj noktalarına ait 

konumlar internet tabanlı interaktif uydu haritası üzerine işlenmiştir ve SBYS yazılım 

programının oluşturulmasında kullanılmıştır [2, 4]. 

 Bu doğrultuda; Silifke İlçesi’nde bulunan 166 adet içme suyu deposu, 2 adet atıksu arıtma 

tesisi ve 11 adet terfi merkezinin koordinatları, Magellan eXplorist 610 el tipi GPS cihazı ile 

belirlenmiştir. Koordinatlar; NetCad 5.2 ve Corel Draw X6 bilgisayar programları kullanılarak 

uydu haritası üzerine işlenmiştir. Tesis, depo ve terfi merkezlerine ait şematik çizimler 

AutoCAD 2016 programı kullanılarak yapılmıştır. Tesis ve depo konumları online uydu haritası 

üzerine html web kodlaması ile Google Earth programı üzerine işlenmiştir ve interaktif bir 

şekilde uydu haritasının kullanılması sağlanmıştır. 

Silifke İlçe’si Aksıfat su kaynağı ve bu kaynağa bağlı içme suyu depolarını gösteren şematik 

çizim Şekil 2’de ve Silifke Belediyesi AAT’nin uydu haritası üzerinde işaretlendiği alan Şekil 

3’te verilmiştir [2, 3, 4, 15]. 
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Şekil 2. Silifke - Aksıfat İçme Suyu Grubu Şebeke Hattı ve İçme Suyu Depoları 

 

 

Şekil 3. Silifke İlçesi Mevcut ve Planlanan Atık Su Arıtma Tesisleri 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

2015 yılı TUİK nüfus verileri ile 2050 hedef yılı için yapılan nüfus projeksiyonları 

karşılaştırıldığında sürekli nüfus için yaklaşık %90, yazlık nüfus için ise yaklaşık %80 oranında 

artış olması beklenmektedir [2]. Silifke İlçesinin 2015 yılı ile 2050 yılı için hesaplanan içme 

suyu talebinin ve atık su oluşumunun yaklaşık %80 oranında artacağı ön görülmektedir. 

İlçe’deki su kaynakları, 2050 yılına göre hesaplanan projeksiyonlar ile karşılaştırıldığında 
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yeterli görünmektedir. Atık suların arıtılabilmesi içinde mevcut tesislerinin kapasite artırımı, 

revizyonları ve yeni arıtma teknolojilerine uygun projelendirilmesi gerekmektedir  [2, 3]. 

Su kaynakları için potansiyel tehlike arz eden mahallelerin atık su ve kanalizasyon 

şebekesi projeleri yapılmalıdır. Bu sayede içme suyu kaynağında kirlenmemiş olacak ve 

klorlama maliyetlerinin düşmesi sağlanacaktır [2]. Su talebinin çok olduğu yaz aylarında 

özellikle yaylalık olarak değerlendirilen mahallelerde su sıkıntısı bulunmaktadır. Bunun sebebi 

suyun plansız ve sulamada kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Yerleşim yerlerinin imar 

planları, içme ve atık su projeleri yapılarak ve su kullanımı kayıt- kontrol altına alınarak 

çözülebilir [2]. 

Kış aylarında kırsal kesimde su tüketimi azaldığı için, Aksıfat İçme Suyu Kaynağı 

Ekim-Haziran ayları arasında (yaklaşık 9 ay) Silifke İçme suyu Şebekesine entegre edilerek 

daha kaliteli, ve ekonomik su kullanımı sağlanabilir. Bununla ilgili bağlantı Şekil 2’de 

verilmiştir [2]. İlçe’de bulunan ve yetersiz olan içme suyu depolarının revize edilmesi 

gerekmektedir. Depolara otomatik klorlama cihazı monte edilerek dezenfeksiyon takibi 

yapılmalıdır. Bütün bu işlemler çalışma kapsamında tasarlanan SBYS programı ile kolaylıkla 

gerçekleştirilebilir [2, 4]. Kayıp-kaçaklar oranlarının düşürülebilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. Abone kayıt sistemi sürekli güncellenmelidir. Abone sayısı, su tüketimi ve su 

tahsilatı ile karşılaştırılıp aradaki farktan kayıp-kaçak tespit edilerek su kaçaklarının nedeni 

araştırılmalıdır. Suyun plansız ve sulamada kaçak kullanımı nedeni ile özellikle yaylalık olarak 

değerlendirilen mahallelerde, su talebinin çok olduğu yaz aylarında su sıkıntısı bulunmaktadır. 

Bu sebeple su kullanımının kayıt ve kontrol altına alınması son derece önemlidir [2, 12]. 

Kırsal kesimde yeterli alt yapı sistemi bulunmayan mahallerde oluşan atık sular, 

İlçe’deki su kaynakları için tehlike arz etmektedir. Bu nedenle bu mahallelerin atık su sorunları 

(imar planları, kanalizasyon şebekesi, paket arıtma tesisleri vb.) kalıcı ve ekonomik olarak 

çözülmelidir [2,3]. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yazılı ve görsel basından destek 

alınarak suyun önemi, tasarrufu, sulama teknikleri konularında kent merkezleri ve kırsal kesime 

bilgilendirme vb. konularında eğitimler verilmelidir [2, 3]. 
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Şehircilik İl Müdürlüğü, Mahalle Muhtarları ile görüşmeler yapılmış, gerekli dokümanlar ve 

önerileri projeye yansıtılmıştır. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

 

KISALTMALAR 

SBYS : Su Bilgi Yönetim Sistemi 

AAT : Atıksu arıtma tesisi 

PVC : Polivinil klorür 

GPS : Küresel Konumlama Sistemi 

MySQL: Yapısal Sorgu Dili 
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Su Bilgi ve Yönetim Sisteminin Tasarlanması ve Uygulanması: Silifke İlçesi 

Örneği 

Prof. Dr. Halil KUMBUR 37 

Volkan YAMAÇLI 38 

 

Özet 

Mersin, gelişmekte olan nüfusu ile birlikte yoğun sektörel ve ticari faaliyetleri nedeniyle 

Akdeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. tasarlanmıştır. Bu 

çalışmada tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi bakımından Mersin'in dördüncü büyük ilçesi 

Silifke İlçesi incelenmiş ve çalışılmıştır. İlçenin suyla ilgili faaliyetlerini izlemek ve güncel 

bilgileri de anlık olarak sisteme işleyerek izleyebilmek amacıyla için Su Bilgi ve Yönetim 

Sistemi (SBYS) yazılımı tasarlanmış ve uygulanmıştır. Tasarlanan yazılım 2050 yılı için nüfus 

tahmini için içme ve kullanma suyu talebi, atık su arıtma ve kanalizasyon içme suyu şebekeleri 

için altyapı planlaması gibi kritik ve istatistiksel bilgiler içermektedir. Buna ek olarak, 

tasarlanan yazılım su depoları, su tedarik hatları, atık su arıtma tesisleri, matkaplar ve su ile 

ilgili yapılar için yeni tip verilerin girişine imkan vermektedir.  

Su Bilgi ve Yönetim Sistemi .NET çatısı ile birlikte html ve php gibi web yazılım dilleri 

kullanılarak tasarlanmıştır. Böylece internet bağlantısı olduğu uzak çevrimiçi veritabanında yer 

alan verilere her yerde ve her zaman ulaşılabilir; veriler doğrulanabilir ve güncelleştirilebilir. 

Şimdiye kadar, sisteme yaklaşık 30.000 veri girişi yapılmıştır; mevcut veriler sadece sisteme 

şifre ve doğrulama yoluyla erişebilen yetkili personel tarafından izlenebilmekte veya 

güncellenebilmektedir. Bu sayede, disiplinler arası ortak çalışma sonucunda tasarlanan ve 

kodlanan Su Bilgi ve Yönetim Sisteminin, bölgesel veya ilçe bazlı akıllı şehir uygulamaları ve 

daha ileri çalışmalar için herhangi bir dezavantajı olmadan kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: 

Silifke, Su Yönetimi, Popülasyon, Program, İnternet Hizmetleri, Yazılım. 

 

 

                                                 
37 Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi.  

Adres: Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çiftlikköy Kampusu,  

33343-Mersin / TÜRKİYE,  

Tel: (0324) 361 00 01/  

E-posta: halilkumbur@mersin.edu.tr  
38 Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı. 

vyamacli@mersin.edu.tr 

mailto:gltnbedir75@gmail.com


I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
256 

 

Abstract 

Design And Applicaiton Of Water Management And Information System: A Case Study 

From Silifke District 

 Mersin is one of the most important cities of the Mediterranean Region and also Turkey 

due to its intensive sectoral and commercial activities along with developing population. In this 

study, Silifke District which is the fourth largest district of Mersin in aspects of agriculture, 

livestock, tourism and industry is inspected and studied. In order to monitor and update water 

related activities of the district, Water Information and Management System (WIMS) software 

is designed and applied. Designed software includes critical and statistical information for 

population forecast for year 2050; drinking and irrigation water demand, wastewater treatment 

and infrastructure planning for sewage-drinking water networks. In addition to this, the 

designed software is able to receive new type of data for water tanks, water supply lines, 

wastewater treatment plants, drills and water-related structures.  

 The WIMS is designed by using .NET framework and web languages such as html and 

php, so that the data contained in remote online database can be reached, verified and updated 

anywhere and anytime long as internet connection is available. So far, about 30.000 data entries 

have been made to the system and current data can be updated by authorized staff only who can 

access the system via password and verification. Thus, it is concluded that the Water 

Information and Management System, which is designed and coded as a result of 

interdisciplinary studies can be used for further studies including regional or district based smart 

city implementations and projects with no disadvantages. 

Key Words: 

Silifke, Water Management, Population, Program, Internet Services, Software. 

 

INTRODUCTION AND METHOD 

Water, which is the most important element of world, is a limited resource, contrary to 

what is believed. Though two-thirds of the world consists of water, the amount of water that 

can be used by both living things and human population is extremely limited.  There are serious 

discrepancies between places where water is found on the earth and areas where water is in 

demand. It is also same in Turkey and Mersin [1]. In water-resource-limited countries such as 

Turkey, the best way to improve usage of water supplies is managing and maintaining in 

optimal way. Along with the increasing population, public and private sector need to use 

developing technology in order to use water more efficiently [2]. 
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The economic situation of the countries, rapid population growth and urbanization, 

sectoral developments, water demands and projections are studied in the efficient evaluation of 

water resources. However, the disadvantages encountered are more prevalent in metropolitan 

cities where rapid urbanization and sectoral activities are intensive. These problems are 

experienced more intensely in fast developing cities like Mersin. Tap water and wastewater 

disposal needs different evaluations depending on urban centers and rural areas [1, 2]. With the 

Law No. 6360 which started to implement at the end of March 30, 2014 Local Elections, the 

General Directorates of Metropolitan Municipalities, Water and Sewerage Administrations, 

expanded to the provincial boundaries of service area, will include new service areas; drinking 

water and the wastewater in provinces and districts should identify the current service 

conditions and deficiencies of their infrastructures [2]. In the direction of feasibility studies to 

be made, short, medium and long term investment should be determined and plans should be 

established for realizing them. In this context, software such as "Water Information 

Management System" which will enable related institutions to do their work more quickly and 

systematically, are preferred. By the law aforementioned above, the borders of the Metropolitan 

Municipality were extended to the provincial borders. Intensive sectoral activities, as well as 

Mersin in Turkey with growing population and commercial activity in the Middle East and the 

Mediterranean region is one of the most important centers. All these intensive activities; 

drinking water, irrigation water, wastewater treatment, infrastructure planning (sewage-

drinking water networks) and so on as well as many urban needs. 

In this study, short, medium and long term investments were determined for Silifke 

which is the second largest district of Mersin by area, and Water Information Management 

System (WIMS), in which all these activities can be monitored online from a single center, has 

been developed. For this purpose, analysis of the existing infrastructure situation of the district 

center, coastal area and rural areas related to drinking water, wastewater, determination of 

problems, examination of investments directed to the region, calculation of population 

projections have been prepared as well as many other field researches. 

In this study, drinking water and wastewater infrastructure data have been collected and 

evaluated. Population, drinking water and wastewater formation projections are calculated. 

According to these results; economic and sustainable projects have been established and 

alternative proposals for solving problems have been introduced by 2050 target years [2]. 

Drinking water reservoirs located in the district, WWTPs and promotion centers. The water 

resource and water tank coordinates were determined by GPS device and satellite map drawings 

were obtained. All these studies are prepared with the software program which was designed to 
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cover the data, and the Water Information Management System (WIMS) is monitored and 

updated continuously.  

Silifke has 1 municipality and 88 neighborhoods, the current map of the area is given in 

Figure 1. From these neighborhoods; 20 are in the district center and the coastal zone and 68 of 

them are in rural areas [5, 6]. Sectoral activities in the district; agriculture, tourism, service 

sectors and animal husbandry activities are mostly performed in rural areas [7, 8]. The main 

water sources of the province are Aksıfat, Atakent Çökeren, Kubat, Kırca, Nuru, Balandız, 

Kabasakallı, Uyuzpınarı and Göklerderesi [2]. The water content of these rivers and streams is 

variable. Especially in the summer months, most of the streams are dry. The constructions of 

Aksifat and Sorgun Dam are continuing [9]. 

 

Figure 1. Map of Silifke District 

 

In Silifke, access to the drinking water reservoirs, especially in winter, is very difficult. 

For this reason, in the project works for the future, locations of potable water reservoirs, 

promotion centers, WWTP's and discharge points are processed on the internet based interactive 

satellite map in order to easily access information such as deposits, coordination, distance to 

the settlement units, pipeline [2, 4]. For this purpose; 166 drinking water reservoirs, 2 

wastewater treatment plants and 11 promotion center coordinates in Silifke are determined by 

Magellan eXplorist 610 handheld GPS device. Coordinates; NetCad 5.2 and Corel Draw X6 

are processed on the satellite map by using computer programs. Schematic drawings of 

facilities, warehouses and promotion centers were made using the AutoCAD 2016 program. 
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Facility and warehouse locations are processed on Google Earth program with html web coding 

on online satellite map which is used interactively. Drinking water deposits obtained by the 

methods aforementioned above can be seen via yellow dots show deposits with high accuracy. 

Schematic drawings show that the Silifke-Aksıfat water transmission line and water tanks on 

this line. Figure 2 shows the drawing of Aksıfat Water Supply [2 - 4, 8]. 

 

Figure 2. Schematic Drawing of Aksıfat Water Supply 

 

DESIGN OF WATER INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEM (WIMS) 

The WIMS software program is designed based on both C# and HTML/PHP coding and 

also graphical user interface (GUI) options depending on the user. The system is compatible 

with any kind of embedded system which can go online in order to access online database which 

stores all the information about the software. This far, 26.600 approximate data entries have 

been made to a specially designed MySQL database which allows the software to reach, 

monitor and update the necessary data through the internet connection. The aim of the designed 

software program was to make the user interface simple, easy to use and understandable. It is 

also aimed to ensure that each user's login time and IP addresses are logged and that the system 

operates at maximum security level. 

The WIMS software is designed to manage all data from a single center, to monitor the 

current status of urban centers and rural settlements related to drinking water and wastewater, 

and to provide detailed management and control capability from a single center. In addition, 

the software is designed in modular manner so that it can be developed and upgraded 
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continuously. By implementing the software in needed areas and institutions, business and 

investment costs can be converted to minimum while updating the database entries in a short 

period of time to provide transportation and computerized information is the main advantages 

of obtaining electronic output [4].  

The user interface general view of the WIMS software program designed in this context 

is given in Figure 3. Also, the software is designed that the authorized user will be able to reach 

any online connected system in the field or rural areas so real-time monitoring and intervention 

will be possible in unwanted situations.  

 

Figure 3. General View of Designed WIMS Software 

 

CONCLUSIONS 

In this study, it was concluded that existing wastewater treatment plants and drinking 

water treatment plants had to be revised and adapted to new treatment technologies. [2, 3]. It is 

also necessary to revise management methods of drinking water reservoirs as soon as possible. 

Time-adjusted or online controlled disinfection can be done by automatic chlorine device. All 

these operations can easily be performed with the WIMS program designed for the study [2, 4]. 

Local people should be informed about water precaution, saving, irrigation techniques with 

corporation of universities, non-governmental organizations and local media [2, 3]. 
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NOMENCLATURE 

WIMS : Water Information Management System 

WWTP: Wastewater treatment plant 

PVC : Polyvinyl chloride 

GPS : Global Positioning System 

MySQL: Structured Query Language 
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Özet 

Alahan Manastırı Mut- Karaman karayolu üzerinde, Mut’tan 20km. mesafede ve yoldan 

yaklaşık 2km. yüksektedir. Manastır Göksu Vadisi'ne bakan 1000-1200 metre yükseklikteki dik 

bir uçurumun üzerinde durmaktadır. 

Alahan Manastırı’nı Evliya Çelebi olmuştur. Onun tanımına göre; ustasının elinden yeni 

çıkmış bir eserdir. 1826 yılında Léon Comte de Laborde gezmiş ve küçük bir çizimlerle 

desteklediği bir makale yazmıştır. 1952 yılından itibaren uzun bir süre boyunca M. Gough, 

yerleşimdeki yapıları incelemiş ve düzenli olarak yayınlamıştır. Araştırmalar sonucunda 

Alahan Manastırı’nın M.S. 450-550 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. 

Manastır yerleşimi; girişten itibaren kayaya oyma bir kilise, batı kilise, vaftizhane, doğu 

kilise ve bu yapıları birbirine bağlayan, kuzeyinde de mezarlıklar ve yaşam alanları bulunan bir 

yoldan oluşmaktadır.  

Hristiyanlar için hac merkezi olduğu düşünülen, Alahan Manastırı 2000 beridir. 

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer almaktadır. Bu gelişmenin ardından, Alahan 

Manastırı’nın restorasyon projesinin hazırlanması işi 08.07.2010, uygulama işi de 22.05.2014 

tarihinde tamamlanmıştır.  

Restorasyon projesi; yapı topluluklarını birbirine bağlayan yolun iki yanındaki büyük 

oranda yıkılmış duvarların sökülerek yeniden yapılması, batı kilise güneyindeki yerleşim alanı 

için arkeolojik kazı, derz temizliği, fresklerin onarımı, taş malzemelerdeki bozulmalar için ise 

çeşitli konservasyon müdahalesini içermektedir. Onarımlar sonrasında müze olarak 

kullanılması planlanan yerleşim için bir de gezi güzergâhı belirlenmiş, bu amaçla mekanlar 

tasarlanmıştır. 

Projede yer alan bu kararların bir kısmı Haziran-Aralık 2012 tarihinde uygulanmıştır. 

Uygulama sırasındaki buluntular doğrultusunda süreç ilerlemiştir. 

Anahtar Sözcükler: Alahan Manastırı, Kilikya, Mut, Restorasyon, Unesco 
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Abstract 

Mut - Alahan Monastery Restoration Project Application 

June - December 2012 Period 

Alahan Monastery is on the Mut-Karaman highway, 20km from Mut and 2km above 

from the road. The monastery stands on a steep cliff at 1000-1200 meters above the Göksu 

Valley.  

 Evliya Çelebi who is the first visiter of Alanhan Manastırı in 17th century. 

According to his definition; it seems like has been built by the its master yet. 

 In 1826, Léon Comte de Laborde wrote an article which he visited and supported with a small 

drawing. For a long time since 1952, M. Gough studied the structures in the settlement and 

published them regularly. As a result of the researchs, Alahan Monastery is thought to have 

been built between 450-550 BC. 

 Monastery settlement; from the entrance, it consists of a church carved into the rock, 

the western church, the baptistery, the eastern church, and a road that connects those structures 

and have been cemeteries and living areas northern side of it. 

Considered to be a pilgrimage center for Christians, Alahan Monastery has been included in the 

UNESCO World Heritage Site since 2000. After this development, the restoration project of 

the Alahan Monastery was completed on 08.07.2010 and the implementation work was 

completed on 22.05.2014. 

Restoration project contains the reconstruction of the mostly collapsed walls on both 

sides of the road which is the connecting the building communities, archaeological excavation 

for the settlement area in the south of the western church, cleaning of the gaps between the 

stones, repair of the frescoes and various conservation interventions for the stone materials. 

After the repairs, a sightseeing route was determined for the planned settlement as a museum 

and spaces were designed for this purpose. 

 Some of these decisions were implemented in June-December 2012. The process 

progressed according to the findings during the application. 

Key Words:Alahan, Cilicia, Mut, Restoration, Unesco 

 

GİRİŞ 

Alahan Manastırı Mut- Karaman karayolu üzerinde, Mut ilçe merkezinden 20km. 

uzaklıkta ve yoldan da yaklaşık 2km. daha yüksektedir.  

Alahan Manastırı’nı sırası ile Evliya Çelebi, Léon Comte de Laborde, ,A.C. Headlam, 

Hogart ve Ramsay gezerek ilgili yayınlar yapmıştır.  1952- 1972 yılları arasında ise, İngiliz 
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Arkeoloji Enstitüsü ile beraber M. Gough yerleşimdeki yapıları incelemiş, kazılar yapmış ve 

düzenli olarak yayınlamıştır. Ancak M. Gough’un erken ölümü üzerine alan ile ilgili son 

raporunu tamamlayamamıştır. 

Alahan’da bulunan yapılar kazılar sonucunda daha da gün yüzüne çıkmış, hakkında elde 

edilen bilgiler de artmıştır. Yörede yapılması planlanan baraj inşası öncesinde ise ciddi 

arkeolojik araştırmalar yapılmaya devam etmiştir. 

Burada asıl soru Alahan Manastırı’nın ne zaman ve kim tarafından yapıldığı olmuştur. M. 

Gough, buranın bir hac merkezi olduğunu söylemektedir. 2002- 2006 yılları arasında 

gerçekleştirilen Göksu Arkeoloji Projesi kapsamında; Alahan Hristiyan kompleksi çevresinde 

gerçekleştirilen çalışmalar, bu kilise grubunun izole bir kırsal konumda olmadığını ve aslında 

bu güne kadar bilinmeyen küçük bir Roma kentinin yakınında konumlanmış olduğu ileri 

sürmektedir. Elton, H., (2002). 

Araştırmalar sonucunda Alahan Manastırı’nın M.S. 450-550 yılları arasında inşa edildiği 

düşünülmektedir. 

GENEL ve MİMARİ ÖZELLİKLER 

Vaziyet Planı 

Alahan Manastırı’nın yerleşimi doğu – batı aksı üzerinde gelişmiştir. Karaman –Mut 

karayolundan ayrılıp, yaklaşık 2km. uzunluğundaki kıvrımlı yoldan yerleşim aksının batı ucuna 

ulaşılır. Yolun sonunda varılmış olan alan, yerleşimin başlangıç noktasıdır. Buradan itibaren 

sıra ile kaya oyma kilise, batı kilise, vaftizhane, doğu kilise yapıları ve bu yapıları birbirine 

bağlayan bir yol vardır. Batı kiliseyi geçtikten sonra, yol aksının kuzeyinde mezarlıklar ve 

yaşam alanları yer almaktadır. 

 

 

Resim 1: Alahan Manastırı vaziyet planı  

Kaynak: Headlam, A. C. (1892-1893). 
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 Manastır yerleşiminin yakın çevresinde yapılan incelemeler sonucunda ise kuzey doğu 

yönünde bir su kaynağı, kaynağın yakında da bir hamam kalıntısı olduğu görülmüştür.  

Yapıların Mimari Özellikleri 

Kaya Oyma Kilise 

 Alanda ilk inşa edilen bölüm olan kaya oyma kilise, yerleşimin en batısındadır. 

Kilisenin içerisinde duvarlarla bölünmüş dört bölüm vardır. Girişte sağdaki kısımda kilisenin 

apsisi yer alır. Aynı mekan içerisinde 2 adet de mezar yer almakta fakat mezarların kime ait 

olduğu bilinmemektedir. 

           

Resim 2, 3: Kaya Oyma Kilise genel görünüm, Apsis 

Kaynak: Yazar tarafından çekilmiştir (2012). 

 

         

Resim 4, 5: Kaya Oyma Kilise içinde mezarlar ve yaşam alanları 

Kaynak: Yazar tarafından çekilmiştir (2012). 

Genel olarak mekan yüzeylerinin is tabakası ile kaplı olması bezemeler hakkında detaylı 

bilgiyi elde etmeyi engellemekte, yine de tavan bölümündeki freskler dikkat çekmektedir. 

Kaya duvarı üzerindeki ahşap kiriş yuvaları ve kayaya oyulmuş küçük mekanlar ikinci 

bir katın var olduğu fikrinin doğurmuştur.  

Batı Kilise (Bazilika) 

Günümüzde batı kilisenin büyük bir kısmı yıkılmış olmasına rağmen plan özellikleri 

hakkında bilgi alınabilmektedir. Erken Bizans Dönemi kiliselerinin tipik plan şeması olan 

bazilika tipi burada görülmektedir.  
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Resim 6: Batı kilise planı 

Kaynak: Rölöve Projesi 
 

          

Resim 7-8: Batı kilise eski ve restorasyon öncesi hali 

Kaynak: eski hali Gough, M., (1963)., yeni hali yazar tarafından çekilmiştir(2012). 

 

Kilisenin ilerleyen dönemlerinde sadece orta kısmını kapsayacak şekilde küçültüldüğü 

M. Gough’un yaptığı kazı çalışmaları sonucunda anlaşılmıştır. 

M. Gough, 1962 yılında batı kilise hakkında yazdığı makalde buraya Evanjelist Kilisesi 

demiştir ve bunu da kapı üzerindeki oymalara dayandırmıştır. 

  

Resim 9-10: Batı kilise giriş kapısı ve apsisi 

Kaynak: Yazar tarafından çekilmiştir (2012). 
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Bazilika plan şemalarında olduğu gibi ortadaki nef diğerlerinden daha geniştir ve 

sonunda bir apsis vardır. Apsisin dış cephesi düz bir duvar ile sonlandırılmıştır. Doğu 

cephesinde iki küçük pencere yer almaktadır. Apsis bölümü birkaç basmak ile yükseltilmiştir.  

Vaftizhane 

Bu yerleşimin bir hac merkezi olması düşüncesi sonucu bir vaftizhane yapısının inşa 

edilmiş olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Vaftizdeki amaç günahlarından arınarak yeniden doğmak 

düşüncesidir. Kareye yakın bir formda inşa edilen yapının esas girişi güney cephesindedir.  

             

Resim 11-12: Vaftizhane girişi  

Kaynak: Yazar tarafından çekilmiştir (2012). 

 

Ana mekan üç adet sütun ile iki nefe ayrılmıştır ve her bir nefin doğuucunda apsis yer 

alır. Günümüzde bu sütunların sadece kaideleri yerinde görülebilmektedir. Ayrıca kuzeydeki 

nefte hac biçiminde, merkeze doğru basamaklar ile inilen bir vaftiz havuzu yer almaktadır.  

                         

Resim 13-14: Vaftizhane giriş kapısından görünüşü ve vaftiz çukuru 

Kaynak: Yazar tarafından çekilmiştir (2012). 

 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda yapının iki evresi olduğu kabul edilmektedir. “İlk 

evrede dıştan duvarlarla sınırlandırılan, merkezlerinde birer pencereleri olan apsisler, içte ikişer 

sütunla neflerden ayrılmıştır. Neflerin her birinin batı cephede birer kapı açıklığı vardır. 

Yapının ikinci evresinde nef ayrımını sağlayan sütunlar yarı seviyede örgü ayaklar içine 
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alınmıştır. Güney nefin apsis önündeki sütunları kaldırılmış, kuzeydekiler biraz daha batıya 

doğru alınarak daha büyük boyutlardaki sütunlarla yer değiştirmiştir.” Aydın, A. (2006). 

      

Resim 15-16: Vaftizhane ilk ve ikinci döneme ait plan çizimleri 

Kaynak: Aydın, A. (2006). 

 

Apsislerde ve kuzey duvarında kısmen varlığını sürdüren sıva kalıntıları, günümüze 

bilgi aktarması açısından önemlidir. Sıva üzerinde kısmen renkli boyalar da 

gözlemlenebilmektedir. 

Doğu Kilise (Koca Kale) 

Yerleşimin en doğusundaki kiliseyi tarih içinde araştırmacılar aynı zamanda koca kale 

olarak da adlandırmıştır. Buranın en iyi şekilde korunmuş yapısı olan kilisenin sadece çatı 

örtüsü ve çatıya yakın yapı taşlarından bazıları yoktur.  

Yapı ile ilgili daha önce yapılmış çizimlere bakıldığında da doğu kilise önünde bir 

narteksin yer aldığına kesin gözü ile bakılabilir.  

  

Resim 17: Doğu Kilise Zemin Kat Planı 

Kaynak: Rölöve Projesi 

 

Narteksten yapıya girişte üç kapı ile karşılaşılmaktadır. Kapıların ön veya iç yüzleri 

çeşitli şekillerde betimlenmiş olan balık, üzüm ve asma yaprağı gibi figürleri ile kaplanmıştır.  
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İç mekana ulaşıldığında üç neften oluşan ana mekan ile karşılaşılmaktadır. Ortadaki 

nefin sonunda yarım kubbe ile örtülü bir apsis vardır. Apsiste ise küçük bir sütun ile ayrılmış 

pencere yer alır. Yan nefler ile orta nefin ayrılması ikişer sıra sütun dizisi ile sağlanmıştır. Bu 

sütunlardan ortada kalan altı tanesi diğerlerinden daha uzundur. Aslında bu uzun sütunların asıl 

yapılış amacı orta nefin üzerinde yer alan galeriyi oluşturan üç büyük kemeri taşımaktır. 

Günümüzde bu altı sütundan 1 tanesi yerinde yoktur. 

Galerinin batı ucunda, kendisini oluşturan kemerler üzerine iki sıra duvar örülmesinin 

ardından kareye yakın formda bir kule yükseltilmiştir. “Kare planlı kule, büyük kemerlerin ve 

yan galeri kemerlerinin üst hizasından az yukarıda bir sekizgen geçişin unsurlarına sahiptir. 

Burada karenin köşelerine yerleştirilen tromplar sekizgen veya yuvarlak bir örtünün temelini 

meydana getirmektedir. Bu trompların her biri, duvarlara saplanmış, çok zengin kabartmalar ile 

bezenmiş bir çift konsol üzerinde yükselen iki sütunun yardımı ile biçimlendirilmiştir.” Köse, 

E. (2011). 

Kareye yakın formda yükselen bu kulenin çatı örtüsü en çok tartışılan konulardan bir 

diğeridir. Nihayetinde ise ahşap ve piramit formlu bir bitiş ile çatının tamamlandığı, en çok 

benimsenen görüş olmuştur.  

           

Resim 18-19-20: Doğu Kilise Detay 

Kaynak: Anonim 
 
SS 
Sütunlu Yol 

Sütunlu yol, bahsedilen bu yapıları doğu- batı aksı üzerinde birbirine bağlayan bir 

yoldur. Batıdan doğuya doğru ilerler iken yol kotu üç ayrı noktada yükselerek devam 

etmektedir. Vaftizhaneden doğu kiliseye kadar yol boyunca, yolun güney tarafında sütun 

kaideleri yer almaktadır ve sadece bir sütun parçası yerinde bulunmaktadır.   
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Resim 21-22: Sütunlu Yol 

Kaynak: Yazar tarafından çekilmiş, Anonim(2012). 
 

Bu yolun vaftizhaneye yakın bir noktasında aedicula biçimli bir shrine vardır. Burasının 

hem duaların okunması için bir nokta, hem de sütun görevi gören bir mimari eleman olduğu 

düşünülebilir.  

Bu yol hakkında araştırmacıların farklı farklı görüşleri vardır.  M. Gough (1968); 

“sütunlu yolun, doğu kiliseden batıya doğru yapılmaya başlandığını, vaftizhaneye kadar 

yapıldığını ve tamamlanamadan alanın terkedildiğini” söylemiştir.  

Yaşam Mekanları ve Mezarlıklar 

Manastır yerleşiminin içerisinde, sütunlu yolun hem kuzeyi hem de güneyinde farklı 

dönemlere ait ve yapım tekniğine sahip yaşam mekanları yer almaktadır. Bu yaşam 

mekanlarının burada yaşayanlar ve ziyaretçiler için inşa edildiği düşünülmektedir. 

       

Resim 23-24: Yaşam mekanları ve Nekropol 

Kaynak: Yazar tarafından çekilmiş, (2012) 

 

Aynı zamanda yine yerleşimin içinde farklı yerlerde mezarlar yer almaktadır. Sütunlu 

yolun kuzeyinde aediculanın hemen karşısında dört tane kayaya oyulmuş mezar ve lahitler 

dikkat çekmektedir. Lahitlerin bir tanesinde bu kompleksin kurucusu Tarasis’in bu mezarda 

yattığı bilgisi vardır. Ayrıca kayaya oyulmuş mezarlardan bir diğerinin duvarında da Tarasis’in 

oğlu Tarasis ifadesi geçmekte diğer kitabede olduğu gibi herhangi bir tarih ibaresi olmadığı için 

yoruma açıktır. 
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Su Kaynağı ve Hamam 

Burası Doğu Kilise’nin kuzey doğu ekseninde ve kayalığın tepesinde yer almaktadır. 

Bu kaynaktan çıkan sular bütün yerleşime, ana kayaya oyulmuş kanallar yoluyla ulaşmaktadır. 

RESTORASYON UYGULAMA ÇALIŞMALARI 

 Alahan Manastırı, Unesco geçici miras listesine 2000 yılında girmiştir. Bu listeye 

girebilmek için gerekli olan istisnai evrensel önem taşıması, erken Bizans dönemi kilise 

mimarisinin öncülerinden olması, teklik, belge olma özellikleri ile kesin listeye aday 

gösterilebilecek niteliktedir. Bütün bu taşıdığı değerler göz önüne alındığında: “Böylesi bir 

yapılar topluluğunun açık hava müzesi olarak kurgulanması, onarılması, korunarak 

düzenlenmesi ana karar olarak benimsenmiştir. Bu temel karar doğrultusunda bakıldığında, 

Manastırın sürekliliğinin sağlanmasındaki koruma sürecinin iki ana cephesi bulunmaktadır. 

Birincisi: Kullanım ve sunum sorununa yönelik ana müdahale kararları, ikincisi de: koruma 

sorunlarına yönelik ana müdahale kararları” olmuştur. Nalbant, K. (2010). 

 2010 yılında hazırlanmış ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 

onaylanmış olan Alahan Manastırı Restorasyon Projesi 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır.  

 Bu bölümde 2012 Haziran- Aralık döneminde yapılmış olan müdahaleler, bunların 

sonucunda karşılaşılan durumlar ve süreç içerisinde geliştirilen çözümler anlatılacaktır.  

Genel Yerleşim ve Kullanım 

Proje raporunda da belirtildiği gibi iki ana başlık altında müdahale kararları 

geliştirilmiştir. Bunlardan birincisi de kullanım ve sunum sorunlarına yönelik müdahalelerdir. 

Projeye göre; yerleşimin açık hava müzesi olarak düzenlenmesi için, bir müzede var 

olması beklenen fonksiyonel ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda, 

otopark alanı, tuvalet, müze bekçisi- gişe mekanların nerede yer alacağı düşünülmüştür. Alanda 

çok fazla yapı ve kayalardan düşmüş ve düşme tehlikesi olan mimari parçaların var olması, 

müze içerisinde nerenin gezilip nerenin sadece izletileceği ana kararlarının alınmasında etkili 

olmuştur. Böylece öncelikli olarak kaya oyma kilisenin üst kotlarında yer alan mağaralar, 

sütunlu yolun kuzeyindeki yaşama mekanları ve mezarlıkların gezilmeyen alanlar olmasına 

karar verilmiştir. 

Sergilenecek ve gezilecek nesnelere karar verildikten sonra, alanın gezilmesinde 

kullanılacak olan güzergah ile ilgili kararlar alınması gerekmiştir. Böylece 2 ayrı gezi aksı 

belirlenmiştir. Birincisi: Kaya Oyma Kilise‘den başlayarak Batı Kilise’nin güneyinden geçerek, 

sütunlu yol boyunca devam edip, doğu kilisede sonlanmaktadır. İkincisi: Doğu Kilise’nin 

önünden başlayarak, sütunlu yolun güneyindeki peyzaja inerek oluşturulmuştur. Burada inşa 
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edilecek olan yol ve seyir terasları ile, yerleşimin hakim olduğu manzara da sergiye dahil 

edilmiş olacaktır.  

 

 

Resim 25 : Müze Gezi Şeması 

Kaynak: Restorasyon Raporu, (2012) 

 

 

Sorunlar 

Yapılan analiz çalışmalarında öncelikle yapının sahip olduğu fiziksel sorunlar irdelenmiştir.  

Fiziksel sorunlar: Statik Sorunlar ,Malzeme Sorunları ve Nem Kaynaklı Sorunlar olarak 

gruplanabilir. Bunlar:   

Yüzeysel Kirlenmeler: Toz, toprak ve ortamdaki çeşitli kirletici maddelerin zamanla malzeme 

yüzeylerinde birikerek oluşturduğu kir tabakalarıdır.  

Parça Kaybı ve Eksilmeler: Fiziksel bir etki ya da kırılmaya bağlı olarak malzeme bütünlüğünde 

meydana gelen eksilmelerdir.  

Çatlak ve Yarık Oluşumu: Yapı kalıntılarına ait sütun, lento, söve gibi mimari elemanlar ile 

örgü taşlarında çeşitli büyüklüklerde kılcal ve derin çatlaklar görülmektedir.  

Aşınma ve Dökülmeler: Daha çok iklimsel faktörlerin etkisiyle malzemelerin yüzeylerinde 

meydana gelen yıpranma ve erimelerdir.  

Mikrobiyolojik Patina: Alandaki çoğu mimari eleman, taş ve sıva yüzeylerinde alge ve liken 

gibi mikrobiyolojik oluşumlara yoğun olarak rastlanmaktadır. 

Siyah İs Tabakaları: Sıva yüzeylerinde ateş yanmasına bağlı siyah is tabakaları görülmektedir.  

Derz Harçlarında Boşalmalar ve Dökülmeler: Yapılardaki duvar örgüsünü meydana getiren 

kesme taş ve moloz taş arasındaki derz harçlarında yer yer dökülmeler görülmektedir.  

Bitkisel Gelişim (Vejetasyon): Yapı kalıntıları üzerinde, gelişmiş bitkilerden kaynaklanan 

bozulmalara rastlanmaktadır. 
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 Saptanan bu sorunların çözümüne yönelik ise çeşitli koruma yöntemleri projede 

önerilmiştir. Bu yöntemlerden bir çoğu belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Yöntemler ve Uygulama Örnekleri 

 Alanda, aşağıda belirtilmiş olan koruma uygulamalarının bir çoğu bahsedildiği üzere 

Haziran- Aralık 2012 döneminde, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Adana 

Rölöve Anıtlar Kurumu denetiminde gerçekleştirilmiştir. 

 Araştırma Kazıları 

 Yapısal Sorunların Giderilmesi 

 Duvarların Bitki Örtüsünden Arındırılması 

 Boşalmış Derzlerin Doldurulması 

 Örgüde Eksilen Kısımların Tamamlanması 

 Duvar Kalıntıları Üzerinde Harpuştalama Yapılması 

 Yapısal Ayrışma ve Çatlakların Doldurulması 

 Çatlak ve Yarıkların Sağlamlaştırılması 

 Eksik Kısımların Dolgulanması (Plastik Tamamlama) 

 Düşmüş Sütun / Blok vb. Elemanların Yerine Konması (Anastylosis) 

 Mekanik veya Kimyasal Temizlik 

 Niteliksiz Onarımların Ayıklanması 

 Sağlamlaştırma ve Yüzey Koruma 

 Özgün Boyalı Sıvaların Sağlamlaştırılması 

 Özgün Sıvalarda Kenar, Çatlak ve Yarıkların Kireç Harcı ile Kapatılması  

 Özgün Boyalı Yüzeylerin (Duvar Resmi) Temizlenmesi 

 

SONUÇ   

Sonuç olarak, tablolarda gösterildiği gibi, yerleşimin hemen hemen tüm mekanlarında, 

belirtilen dönemde koruma uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamalar, yetkili kurumlar 

tarafından olumlu bir şekilde karşılanarak, kabul edilmiştir. 

Tablo 1-2 : Restorasyon Uygulama İşi Yapılar Tablosu 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır, (2018) 
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PREAMBLE 

Alahan Monastery on the Mut-Karaman highway, 20km from the center of Mut and 

2km away from the road higher. 

The Alahan Monastery was first described by Evliya Çelebi, Léon Comte de Laborde, 

A.C. Headlam, Hogart and Ramsay visited and published. Between 1952 and 1972, M. Gough, 

together with the British Archaeological Institute, studied the structures in the settlement, 

excavated and published regularly. However, he could not complete his last report on the area 

of early death of M. Gough. 

The structures in Alahan have been brought to light as a result of the excavations and 

the information obtained about it has increased. Serious archaeological investigations continued 

before the construction of the dam in the region. 

The main question was when and by whom the Alahan Monastery was built. M. Gough 

says this is a pilgrimage center. Within the scope of Göksu Archeology Project between 2002-

2006; Studies in the vicinity of the Alahan Christian complex suggest that this church group is 

not in an isolated rural location and is actually located near a small Roman city unknown to this 

day. Elton, H., (2002). 

As a result of the research, Alahan Monastery's M.S. It is thought to have been built 

between 450-550. 

GENERAL AND ARCHITECTURAL FEATURES 

Site Plan 

The settlement of Alahan Monastery was developed on the east - west axis. Karaman 

2Mut highway and about 2km. the western end of the settlement axis is reached by the curved 

road. The area reached at the end of the road is the starting point of the settlement. From there, 

there is a church that connects the churches, western churches, baptistery, eastern churches and 

these structures. After crossing the western church, there are cemeteries and living areas north 

of the road axis. 
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Image 1: Alahan Manastırı cite plan 

Source: Headlam, A. C. (1892-1893). 

 

As a result of the investigations carried out in the vicinity of the monastery settlement, 

it was observed that there was a water source in the north-east direction and the source of a bath 

nearby. 

Architectural Features of Buildings 

Rock Carved Church 

The rock-cut church, which was the first building in the area, is in the west of the 

settlement. Inside the church there are four sections divided by walls. On the right side of the 

entrance is the apse of the church. There are also 2 graves in the same space but it is not known 

who the graves belong to. 

 

               

Image 2, 3: Rock Carved Church 

Source: Photographed by author (2012). 
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Image 4, 5: Tombs and living areas in the rock carved church 

Source: Photographed by author (2012). 

In general, the surfaces of the surfaces are covered with a layer of work that prevents 

the obtaining of detailed information about the decorations, yet the frescoes in the ceiling 

section attract attention. Wooden beams on the rock wall and small spaces carved into the rock 

gave rise to the idea that a second floor existed. 

 

Western Church (Basilica) 

Today, although a large part of the western church has been demolished, information 

about the plan features can be obtained. The typical plan of the early Byzantine churches is the 

basilica type. 

 

Image 6: West Church Plan 

Source: Survey Project 
 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
278 

        

Image 7-8: Western church old and pre-restoration 

Source: Gough, M., (1963)., the new version was taken by the author (2012). 

 

The church was later excavated during the excavations of M. Gough where it was 

minimized to cover only the central part of the church. M. Gough, in his article about the 

western church in 1962, referred to the Evangelical Church here, and based it on the engraving 

on the door. 

  

Image 9-10: Western church entrance gate and apse 

Source: Photographed by author (2012). 

As in the basilica plan schemes, the nave in the middle is wider than the others and there 

is an apse at the end. The exterior of the apse was terminated by a flat wall. There are two small 

windows on the eastern side. The apse section was raised with a few presses. 

 

Baptistry 

The idea that this settlement was a pilgrimage center was the idea that a baptistery was 

built. The purpose of baptism is the idea of being reborn from the sins. The main entrance of 

the building, which is constructed in a form close to the square, is on the southern front. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
279 

                        

Image 11-12: Entrance of Baptistry  

Source: Photographed by author (2012). 

 

The main space is divided into two naves with three columns and the apse is located in 

the east of each nave. Today, only the pedestals of these columns can be seen in place. In 

addition, there is a baptismal pool in the north in the form of a pilgrimage, which descends 

through the steps towards the center. 

 

 

Image 15-16: First and Second period of the baptistry 

Sourge: Aydın, A. (2006). 

 

The remains of plaster, which remain partly in the apse and in the north wall, are 

important for the transfer of information to the present day. Partially colored paints can also 

be observed on the plaster. 

East Church (Koca Kale) 

The church in the easternmost settlement of the settlement has also called the great 

fortress in the history. The church, which is the best preserved structure of this building, has 

only roof cover and some of the building blocks near the roof. 

When we look at the previous drawings about the building, we can see that there is a 

narthex in front of the eastern church. 
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Image 17: East Church Ground Floor Plan 

Source: Rölöve Project 

 

There are three doors at the entrance to the Narteksten building. The front or inner  

faces of the doors are covered with figures such as fish, grape and vine leaves, which are 

depicted in various ways. 

When the interior is reached, the main space consists of three naves. There is an apse 

covered with a half-dome at the end of the nave. In the apse, there is a window separated by a 

small column. The separation of the side naves and the middle nave is provided by two rows of 

columns. The remaining six of these columns are longer than the others. In fact, the main 

purpose of these long columns is to carry the three large arches forming the gallery above the 

nave. Today, one of these six columns is not in place. 

At the western end of the gallery, after building two rows of walls on the arches forming 

it, a tower near the square was raised. Tir The square-shaped tower features elements of an 

octagonal transition that are less than the upper level of the large arches and side gallery arches. 

Here, the tromps placed on the corners of the square form the basis of an octagonal or round 

cover. Each of these tromps is shaped with the help of two pillars rising on a pair of consoles, 

which are adorned with very rich reliefs on the walls., Köse, E. (2011). 

The roof of this tower, which is close to the square, is one of the most debated issues. 

In the end, it was the most widely accepted opinion that the roof was completed with a wooden 

and pyramid-shaped finish. 
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Image: 18-19-20: East Church Detail 

Source: Anonim 
 

Columnar Road 

The pillared road is a way of connecting these structures to the east-west axis. The road 

elevation continues from west to east and the road elevation continues at three different points. 

Along the road from the baptistery to the eastern church, there are column pedestals on the 

south side of the road, and only one piece of column is in place. 

  

Image 21-22: Sütunlu Yol 

Source: Photographed by author (2012).  

 

It can be thought that this place is both a point for reading the prayers and an 

architectural element that serves as a column. Researchers have different opinions about this 

path. M. Gough (1968); He stated that the lem columned road was being built from the east to 

the west, was built up to the baptistery, and the area was abandoned before it was completed”. 

 

Living Spaces and Cemeteries 

Within the monastery settlement, there are living spaces of different periods and  

construction techniques in both north and south of the columned road. It is thought that these 

living quarters were built for the inhabitants and visitors. 
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Image 23-24: Living spaces and necropolis 

Source: Photographed by author (2012).  

 

At the same time, graves are located in different places within the settlement. The tombs 

and sarcophagi carved into four rock carvings stand directly opposite the aedicula to the north 

of the columned road. In one of the sarcophagi, it is known that the founder of this complex, 

Tarasis, lived in this tomb. In addition, Tarasis's son Tarasis is passing on the wall of one of the 

other tombs carved into the rock and it is open to interpretation as there is no historical statement 

as in the other inscription. 

Water Supply and Hammam 

It is located on the north east axis of the Eastern Church and on the top of the rock. The 

waters coming from this source reach the whole settlement through the canals carved into the 

bedrock. 

RESTORATION APPLICATION WORKS 

Alahan Monastery entered the Unesco temporary heritage list in 2000. The exceptional 

universal importance required to enter this list is the fact that it is one of the pioneers of church 

architecture in the early Byzantine period, and it can be nominated to the definitive list with its 

uniqueness and document characteristics. 

Considering all of these values: ası The construction of such a community of buildings 

as an open-air museum has been adopted as the main decision to be repaired and preserved. In 

view of this basic decision, there are two main facades of the protection process in the 

continuation of the monastery. First: the main intervention decisions for the problem of use and 

presentation, and the second: the main intervention decisions for protection problems. Nalbant, 

K. (2010). 

The Alahan Monastery Restoration Project, which was prepared in 2010 and approved 

by the Regional Council for the Preservation of Cultural Heritage in Adana, was started to be 

implemented in 2012. 

In this section, the interventions in the period of June-December 2012, the situations 

encountered as a result and the solutions developed during the process will be explained. 
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General Placement and Use 

As stated in the project report, intervention decisions were developed under two main 

headings. The first one is the interventions for use and presentation problems. 

According to the project; In order to organize the settlement as an open-air museum, the 

functional needs expected to exist in a museum were also taken into account. In this direction, 

parking area, toilet, museum guard - where the places of the box office will be considered. The 

fact that there are many buildings and architectural elements falling from the rocks and with the 

danger of falling has been effective in making the main decisions about where to go and what 

to watch in the museum. Thus, it was decided that the caves in the upper elevations of the rock 

carved church, the living spaces in the north of the columned road and the cemeteries were the 

areas not to be visited. 

After the decision to be exhibited and the objects to be visited, it was necessary to make 

decisions about the route to be used in the tour. Thus, 2 separate excursion axes were 

determined. First: Starting from Kaya Oyma Church, it passes through the south of the Western 

Church and continues along the columned road and ends in the eastern church. Second: It was 

formed from the front of the Eastern Church and descending into the landscape in the south of 

the columned road. The landscape and the terraces where the settlement will be built will be 

included in the exhibition. 

 

 

Image 25 : Museum Travel Scheme 

Source: Restoration Report, (2012) 

 

Problems 

In the analysis studies, the physical problems of the structure were examined. Physical 

problems can be grouped as Static Problems, Material Problems, and Moisture Problems. 

These:  
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Superficial Contamination: Dust, soil and various pollutants in the environment over time, 

formed by accumulating on the surface of the material is the layers of dirt. 

 

Loss and Reduction of Parts: A reduction in material integrity due to a physical effect or 

breakage. 

Fissure and Crevice Formation: Columns, lintel, jamb and architectural elements of the building 

remains and capillary and deep cracks in various sizes can be seen in the knitting stones. 

Wear and Spills: Wear and melting on the surfaces of materials due to the effect of more 

climatic factors. 

Microbiological Patina: Microbiological formations such as algea and lichen are frequently 

encountered on most architectural elements, stone and plaster surfaces in the area. 

Black Sintered Sheets: Black sheets are seen on the plaster surfaces due to fire burning. 

Spills and Spills in Joint Mortars: In the grout mortars between the cut stone and the rubble 

stone, which form the masonry in the buildings, spills can be seen. 

Plant Development (Vegetation): On the building remains, deteriorations from developed plants 

are encountered. 

In order to solve these problems, various protection methods have been proposed in the project. 

Many of these methods were performed within the specified period. 

Methods and Application Examples 

In the area, most of the conservation practices mentioned below have been carried out 

in the period of June-December 2012 under the supervision of Adana Cultural Heritage 

Preservation Board and Adana Relief Monuments Agency. 

• Research Excavations 

• Fixing Structural Problems 

• De-vegetation of walls 

• Emptying Joints 

• Completion of Folded Parts in Braiding 

• Struggling on Wall Remains 

• Structural Weathering and Filling 

• Reinforcement of cracks and crevices 

• Filling in Missing Parts (Plastic Completion) 

• Fallen Column / Block etc. Replacement of Elements (Anastylosis) 
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RESULT 

As a result, as shown in the tables, protection practices have been made in the specified 

period in almost all places of the settlement. These applications were accepted by the competent 

authorities in a positive manner. 

Table 1-2 : Restoration Application Works Table 

Source: Created by the author, (2018) 
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Abstract 

In this work, we consider the quadratic differential pencil 

2( ) '' ( 2 ( ) ( )) , 0y y p x q x y x         with the anti-periodic boundary conditions which 

are regular but not strongly regular. We obtain the asymptotic formulas for the eigenfunctions 

of the boundary value problem, when    is a complex parameter,   ,p x  q x  are complex-

valued functions such that (1)[0, ]q C   and (2)[0, ]p C  . 

 

Key Words: 

Anti-periodic boundary conditions, quadratic pencil, asymptotic expansions, not strongly 

regular boundary conditions, eigenfunction. 

 

1.Introduction 

We consider the quadratic differential pencil  

 
2( ) '' ( 2 ( ) ( )) ,y y p x q x y      0 x    (1.1) 

with anti-periodic boundary conditions 

 ( ) (0) 0, '( ) '(0) 0y y y y       (1.2) 
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is considered. Here   is a complex parameter, (2)[0, ]p C  , (1)[0, ]q C   are complex valued 

functions defined on the closed interval  0, . 

The quadratic pencil problem for Sturm-Liouville operators can be adressed by some 

authors [1-2-3]. The analysis of inverse spectral problems with other kinds of separated 

boundary conditions as well as with periodic or antiperiodic boundary conditions was the 

subject of [1-2]. Direct and inverse spectral problems for differential operators have been 

extensively studied in [4-13] and other works (for details see [14-15]. 

In this study, we give the asymptotic formulas for eigenfunctions of the given the 

quadratic differential pencil with anti-periodic conditions. The following results are valid. 

 

Lemma1: For sufficiently large  , the expressions of  the fundamental solutions of the 

quadratic differential pencil (1.1) are of the following form 
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Theorem 1: The eigenvalues of the boundary value problem (1.1)-(1.2) form two 

infinite sequences ,1k , ,2k  , 1,...k N N   where N  is a positive integer and have the 

following asymptotic formulas  
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 In the present work by using Lemma 1 and Theorem 1 we obtain the asymptotic formulas for 

the eigenfunctions of the boundary value problem (1.1)-(1.2).  

2. Main Results 

Theorem 1: The eigenfunctions of the boundary value problem (1.1)-(1.2) 

corresponding the eigenvalues ,1k , ,2k  are of the asymptotic form, respectively:  
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where k  is sufficiently large positive integer and  
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Proof:  

a) Let us calculate   1 1 ,1, 0kU y x   and   1 2 ,1, 0kU y x   up to order  2O k . It is 

clear that from formula (1.3)-(1.4) 
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Therefore, by using Eq.(2.1)-(2.2) we get  
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We can seek the eigenfunctions ,1k  corresponding to the eigenvalue 
,1k  in form  
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Here, for normalized the eigenfunctions we assume that    0 0p p   .  

From (2.1)-(2.4) we obtain that  
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b) In a similar way, we can seek eigenfunction ,2k  corresponding to the eigenvalue 
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Therefore for sufficiently large integer k , we obtain that the asymptotic fomulas fort he 

eigenfunctions  ,2k . This completes the proof of the theorem.  
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Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Koşullarında Kırmızı Pancar 

Muhafazasının Değerlendirmesi 

Ayşe Tülin Öz*
43

 , Tülin Eker
1
, Büşra Eryol

1
, Ebru Kafkas 

ÖZET 

Tüm dünyada üretilen Pancar (Beta vulgaris L.) askorbik asit (C vitamini) kalsiyum, demir, 

vitamin A, folik asit, manganez, potasyum bakımından zengin ve iyi bir ve diyet lifi kaynağıdır. 

Ayrıca sebzenin, gıda endüstrisi için ilginç teknolojik özellikler sağlayabilen, hem çözünebilir 

hem de çözünmeyen önemli lif içeriği nedeniyle fonksiyonel özellikleri vardır. Bu nedenle, 

sadece kış mevsiminde değil farklı depolama yöntemlerinin kullanımı ile yılın tamamında 

tüketiminin sağlanması önemlidir. Sebzelerin raf ömrünü uzatmak, dokusal kalite kaybını 

önlemek, mikrobiyolojik hastalıkları ve fizyolojik bozuklukları azaltmak ve yaşlanmayı 

geciktirerek taze ürünlerin raf ömrünün uzatılması amacı ile farklı muhafaza yöntemleri 

kullanılmaktadır. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) uygulaması birçok taze sebzenin 

kalitesini uzun süre koruduğu bilinmektedir. Bu amaçla Osmaniye koşullarında yetişen kırmızı 

pancarlar hasat edildikten sonra MAP uygulaması ve soğuk muhafaza (1 oC) yönteminin birlikte 

kullanımının kırmızı pancar muhafaza kalitesi üzerine etkilerini 56 günlük muhafaza süresince, 

7 günlük aralıklarla yapılan pancar renk değişimi, et sertliği (N), Suda Çözünebilir Kuru Madde 

Miktarı (%) ve Malondialdehit Miktarı (MDA)’na etkileri belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kırmızı pancar, soğuk muhafaza, kalite, MAP, MDA, Kadirli 

 

Quality Assessment of Beetroot in Modified Atmosphere Packaging Storage  

ABSTRACT 

Beta vulgaris L. commonly known as beetroot which is a root vegetable that grows all over the 

world and beetroot is rich in ascorbic acid (vitamin C), calcium, iron, vitamin A, folic acid, 

manganese, potassium and dietary fiber. It is also soluble in the vegetable industry, which is 

interesting for the food industry. This vegetable has functional properties due to significant fiber 

content, both soluble and insoluble. Generally this fresh produce grows in winter time but it 

should consume all year by using in different storage methods. Extending shelf life, preventing 

textural quality loss, microbiological and physiological losses. Modified Atmosphere 
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Packaging (MAP) application maintain longer shelf life. In this device, the aim of this study 

was to determine the quality parameters of red beet and to determine the effect of cold storage 

(1 ̊C) on the physical properties of red beet harvested from Osmaniye together with modified 

atmosphere packaging (MAP). analyzes were carried out and stored for 56 days. Beetroot (Beta 

vulgaris L.) (1 oC) in accordance with MAP application, beet color change, hardness (N), total 

soluble solids (%)) and the amount of malondialdehyde (MDA). 

 

Keywords: Red beetroot, cold storage, quality, MAP, MDA, Kadirli 

 

GIRIŞ 

Kırmızı pancar (Beta vulgaris L.) Amaranthaceae ailesinden çiçekli bir bitkidir. Avrupa'nın 

kuzeyi ve güneyi kırmızı pancarın ana vatanıdır. Ülkemizde kırmızı pancar sahil kuşağında 

yetiştirilerek tüketilmektedir. En büyük üretim ve tüketim Ege ve Marmara bölgelerindedir. 

Akdeniz bölgemizde de sınırlı miktarda olmak üzere kırmızı pancar üretilir ve tüketilir 

(Anonim, 2011a; Anonim, 2011b). Kırmızı pancarın ülkemizde ki tüketimi genellikle turşu 

şeklindedir ve şalgam üretiminde de kullanılmaktadır. Tüketicilerin doğal katkılı ürün 

beklentilerini karşılayabilmek nedeniyle kırmızı pancarın doğal renklendiriciler arasında 

kullanılabilirliği önem kazanmaktadır (Turp ve ark., 2016). Kırmızı pancar içeriğinde 

karbonhidrat (%6,9), protein (%1), yağ (%0,1) ve ayrıca bazı mineraller (sodyum potasyum, 

magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir, selenyum), vitaminler (K, C ve B1) ve karotenoid 

bileşikleri bulunmaktadır (Anonim, 2011c). 

Yumrularından sebze olarak faydalanılan kırmızı pancarın yaprakları da vitamin ve mineraller 

bakımından zengindir. Pancarın, kendisine kırmızı rengini veren pigmentler sayesinde kansere 

karşı savaşta etkili olduğu, kalp-dama sağlığını koruduğu bildirilmektedir (Kujala ve ark., 

2000). Hem sebze olarak tüketilen hem de renklendirici olarak kullanılan kırmızı pancarın en 

uygun koşullarda depolanması ve hasat sonrası muhafaza süresini artırmak çok önemlidir. 

Bu araştırmada 2 farklı atmosferde depolanan kırmızı pancarın, depolama koşullarının pancarın 

fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Örnekler iki gruba ayrılmış bir grup 

MAP’de ve diğer grup polietilen torbalarda 56 gün boyunca 1º C’de depolanmıştır. Çalışmada 

7 gün aralıklarla yapılan analizlerle pancarların iç ve dış renk değerleri, et sertliği, suda çözünür 

kuru madde (SÇKM) ve malondialdehit miktarı (MDA) belirlenmiştir.  
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Örneklerin Hazırlanması ve Modifiye Atmosfer Uygulaması 

Materyal olarak kullanılan kırmızı pancar sebzeleri 2017 yılında Osmaniye İli, Kadirli İlçe 

Tarım Müdürlüğünden ticari hasat döneminde temin edilmiştir. Hasat edilen pancarlar kısa süre 

içinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüne getirilmiş, muhafazaya 

uygun olanlar seçilmiş ve deneme kurulmuştur. Denemede kullanılacak pancarlar öncelikle iki 

gruba ayrılmıştır. İlk grup pancarlar MAP’de,  ikinci grup pancarlar (kontrol) ise ticari olarak 

kullanılan 5 kg’lık plastik (polietilen-PE) torbalar içine konularak paketlendikten sonra 

depolanmıştır (Şekil 1). Deneme kapsamındaki kontrol ve MAP içinde paketlenen ürünler 

plastik kasalara konularak 1oC’de %90-95 oransal nem koşullarında 56 gün süresince 

depolanmıştır. Depolama boyunca her 7 günde bir örneklere fiziksel ve kimyasal analizler 

uygulanmıştır. 

 

Fiziksel ve Kimyasal Analizler 

Örneklerin a*, b* ve L* cinsinden renk değerleri el tipi renk ölçer (Minolta Chroma Meter, CR-

400) yardımıyla 20 adet kırmızı pancarın her birinin iç ve dış yüzeyinin ekvatoral bölgesinden 

iki ölçüm yapılarak belirlenmiştir. Kırmızı pancarlarda et sertliği tekstür analizi cihazı 

yardımıyla (CT3, Brookfield Engineering Labs Inc., Middleboro, MA, USA) ve 9 mm’lik ince 

uçlu test probu (TA39, TA General Probe KIT-Brookfield Engineering) kullanılarak 

belirlenmiştir. Ölçümü yapılan her bir pancarın dış kabuğu iki farklı yerinden ince bir tabaka 

halinde soyularak analiz edilmiştir. Kimyasal analizlerde kullanılmak üzere, her bir 

uygulamadan 20 adet pancar katı meyve suyu sıkacağında sıkılarak suyu elde edilmiştir. Filtre 

edilen pancar suyunun suda çözünür kuru maddesi (SÇKM) refraktometre (PAL-1, Atago Co. 

Ltd, Tokyo, Japonya) yardımıyla belirlenmiştir.  Lipid peroksidasyonunun en önemli göstergesi 

olan malonaldehit miktarı (MDA) analizi Wang ve ark., (2015)’na göre yapılmış ve sonuçlar 

µmol/L pancar suyu cinsinden hesaplanmıştır.  Tüm analizler üç tekrarlı yapılmış ve analiz 

sonuçları SPSS 18.0 sürümü (SPSS, Chicago, Illinois, ABD) kullanılarak (P<0.05) Duncan testi 

ile değerlendirilmiştir.  

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Renk Değerleri (L*, a*, b*) 

Renk tüketicilerin tercihini doğrudan etkileyen en önemli kalite faktörlerinden biridir. Bu 

çalışmada, farklı atmosferlerde depolanan kırmızı pancar köklerinin renk parametreleri 
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üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kontrol ve MAP uygulanan kırmızı pancarın dış yüzeyinde 

L* (parlaklık) renk değeri Şekil 2’de verilmiştir. İki farklı ambalaj materyalinde paketlenen 

kırmızı pancarların L renk değerinde önemli farklara rastlanmamış muhafaza başında 25 olan 

parlaklık değeri 56 günlük muhafaza sonunda başlangıç değerine çok yakın olduğu 

belirlenmiştir. 

Kırmızı pancarların a* (-yeşil, + kırmızı) dış renginde muhafaza süresince önemli farklara 

rastlanmazken depolama sonunda MAP muhafaza edilen kırmızı pancarlarda +a değerinin daha 

yüksek olduğu pancarların kırmızı renk değerinin yaklaşık 24 olduğu belirlenmiştir. b* (-mavi, 

+ sarı) dış renk değerleri genel olarak MAP muhafaza edilen kırmızı pancarlarda depolama 

süresi boyunca normal atmosfere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kırmızı pancar L* 

(parlaklık) iç renk değeri depolama süresince kontrol uygulamasına göre MAP uygulamasında 

daha yüksek bulunmuştur. Muhafaza başlangıcında 30 olan L* (parlaklık) değeri muhafaza 

sonunda MAP pancarlarda 35 iken kontrol grubu uygulamasında yaklaşık 28’ e düşmüştür. 

MAP uygulaması pancarlarda parlaklık değerini arttırmıştır. 

MAP ve kontrol uygulaması kırmızı pancarlarda a* (-yeşil, +kırmızı) iç renk değerleri arasında 

önemli farklılıklar gözlenmiştir. MAP muhafaza edilen kırmızı pancarlar depolama süreci 

sonunda a* renk değeri muhafaza başlangıcı ve sonunda birbirine yakın değerler alırken kontrol 

grubu +a kırımız renk değeri değişkenlik göstermiş ve muhafaza sonunda yaklaşık 12 değerini 

almıştır. b* (-mavi, + sarı) iç renk değeri depolamam süresi sonunda MAP uygulanan 

pancarlarda hafif bir artış olarak yaklaşık 7 değerine ulaşmıştır. Kontrol grubu kırmızı 

pancarları b* renk değeri ise düşüş göstererek 5 ulaşmıştır (Şekil 2). 

Sertlik, SÇKM ve MDA  

Kırmızı pancar et sertliği muhafaza başlangıcında 10 N olarak ölçülmüş ve 56 günlük muhafaza 

süresince pancar et sertliğinde önemli bir düşüş olmadığı gözlenmiştir. Fakat kontrol grubu 

uygulamalarında pancar et sertliği değerlerinde muhafaza sonunda hafif düşüş eğilimi olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 3).  

Toplam suda çözünür kuru madde miktarı (SÇKM) değişimi incelendiğinde ise muhafaza 

süresince iki farklı ambalaj materyalinde muhafaza edilen kırmızı pancarlarda SÇKM 

değerlerinde başlangıç değerine çok yakın değerlerde olduğu ve yaklaşık %8-9 olarak 

ölçülmüştür. Depolama 49. gününde MAP uygulanan pancarların SÇKM değerinde hafif düşüş 

eğiliminde olduğu gözlenmiştir (Şekil 3). 

Kırmızı pancarlar depolama süresi boyunca olgunlaşma sonucu yaşlanma miktarı artar ve buna 

bağlı olarak MDA miktarında artış gözlenir. Buna göre kırmızı pancarlarda ölçülen MDA 
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muhafaza başlangıcında 5 µmol/L olan MDA değeri MAP pancarlarda 1 µmol/L olarak 

belirlenirken kontrol örneklerinde yaklaşık olarak 4 µmol/L olarak ölçülmüştür (Şekil 4). 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada kullanılan kırmızı pancar sebzelerinin muhafazasında kullanılan ticari olarak 

kullanılan plastik ambalaj materyali ile özel geliştirilmiş MAP ambalaj malzemesinin pancar 

muhafaza kalitesine etkisi 1oC %90-95 oransal nem koşullarında 56 gün süreyle depolanarak 

iki ayrı ambalaj materyalinin ürünlerin raf ömrü kalitesine etkisi araştırılmıştır. Kontrol 

uygulamasının L*, a*, b* iç ve dış renk değerleri incelendiğinde; kontrol örneklerinin iç 

kısımlarının L* değerleri, depolama sonunda MAP göre önemli ölçüde düşük olduğu 

gözlenmiştir. L* değeri dışındaki a* (-yeşil,+kırmızı) ve b* (-mavi, + sarı) değerlerinde önemli 

farklar görülmemiştir.  

SÇKM değeri ise her iki ambalaj materyalinde muhafaza sırasında, %7,97 - 9,03 arasında 

değişen değerlerde olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubu SÇKM değeri muhafazanın 21., 28., 

42. ve 49. günlerinde daha düşük değerler göstermiştir. Depolama süresi boyunca pancar eti 

sertlik değerlerinde kademeli bir düşüş gözlenmiştir ancak kontrol ve MAP depolanan kırmızı 

pancarlar uygulamaları arasında pancar sertlik değerleri arasında önemli bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. Fakat 56 günlük depolama dönemi sonunda MAP uygulamasının pancar 

örnekleri daha yüksek sertlik değerleri göstermiştir. MDA (µmol/L) miktarı, depolama süresi 

boyunca değişkenlik göstermiş ve MAP kırmızı pancarlarda daha düşük MDA değerleri elde 

edilmiştir. Kontrol örneklerinde olgunlaşma ve yaşlanma oranının daha fazla olduğu sonucuna 

varılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanarak, MAP uygulamasının 1ºC'de depolamanın kontrol 

grubu örneklerine göre kısmen daha iyi sonuç alındığı sonucuna varılmıştır. 
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Chemical Composition of Different Pomegranate Varieties 

Ayşe Tülin ÖZ44, Ebru KAFKAS2 

 

ABSTRACT 

Pomegranate is cultivated in many regions of the world and Mediterranean region and Turkey 

is one of the important producers all over the world. Pomegranate fruit are not only health 

benefits but also their taste and nutritional value make fruits important for producer and 

consumer. ‘Hicaznar’, ‘Devedişi’ and ‘Zivzik’ pomegranate varieties are important variety 

cultivated in Turkey. Purpose of this study evaluated the of ‘Hicaznar’, ‘Devedişi’ and 

‘Zivzik’pomegranate species of  anthocyanins, antioxidant and total phenol content, sugar, 

organic acids percentage. The results indicated that Hicaznar is rich in total phenol, 

anthocyanin, and antioxidant content. The present study revealed that the pomegranates fruits 

have the valuable level of health beneficial phenol, anthocyanin, and antioxidant constituents. 

 

Keywords: pomegranate, sugar, phenol, anthocinanin, antioxidant ,health, quality 

 

Farklı Nar Çeşitlerinin Kimyasal Bileşimi 

 

ÖZET 

Nar, dünyanın birçok bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir ve Türkiye, nar 

üretiminde dünyada önemli bir konumdadır. Nar meyvesi sadece sağlık açısından fayda 

sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tat ve besin değeri meyveleri üretici ve tüketici için 

önemlidir. Hicaznar, Devedişi ve Zivzik nar çeşitleri Türkiye'de yetiştirilen önemli çeşitlerdir. 

Bu çalışmada Hicaznar, Devedişi ve Zivzik nar çeşitlerinin şeker, organik asit, antosiyanin, 

antioksidan ve toplam fenolik madde içeriği temel alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışma sonuçları, Hicaznar meyve örneklerinin toplam fenol, antosiyanin ve antioksidan 

madde miktarı bakımından zengin olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, nar meyvelerinin değerli 

sağlık yararı fenol, antosiyanin ve antioksidan bakımından önemli seviyede olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: nar, şeker, fenol, antosiyanin, antioksidan, sağlık, kalite 
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INTRODUCTION 

Pomegranate is important crop in Mediterranean and Middle East Countries and Turkey is 

important producer  with 502.606 ton production (TUİK, 2017). Recently producer and 

consumer consider chemical properties of fresh produce because fresh fruit compositions are 

not same like organic acids, sugars, anthocyanin, antioxidant and polyphenols (Legua et 

al.,2016). Pomegranate fruit are not only health benefits but also their taste and nutritional value 

make fruits important for producer and consumer. Pomegranate fruit has important level of 

bioactive compounds and sugars (Hmid et al., 2018). Pomegranate is consumed both fresh and 

processed as juices, sour, etc. But also pomegranate is an economic importance due to bioactive 

compounds for food, cosmetic and pharmaceutical industry. Nowadays consumer pays more 

attention to the bioactive chemicals contained in fruit which are  associated with the reduced 

incidence of many diseases. For this reason, new developing strategies for fruit anthocyanin, 

antioxidant, polyphenols, organic acids composition have become a goal of pomegranate 

industries. Pomegranates are grown mostly in the Mediterranean coastal area in Turkey. 

Content and quantiy of constituent in fruits could be influenced by variety. For this reasons 

aimed of the present study was detect some biochemical components as antioxidant activities, 

anthocyanins, total phenolic, organic acids and sugars contents of Devedişi, Zivzik and 

Hicaznar pomegranate varieties which are important in Mediterranean region and Turkey. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The fruits of ‘Hicaznar’, ‘Devedişi’ and ‘Zivzik’ pomegranate varieties were harvested at 

optimal stage. After harvesting fruits were repared for total antioxidant, antosiyanin, phenolic, 

organic acids and sugar analysis. 

Determination of Total Phenolic Compounds 

The amount of total phenolics of fruit juices was determined with the Folin-Ciocalteu reagent 

using the modified method of Spanos and Wrolstad (1990). To 50 µl of fresh fruit juice, 250 ul 

of Folin-Ciocalteau’s reagent and 750 ul of sodium carbonate (20%,w/v) was added and 

incubated at room temperature in dark for 2 hours. The absorbance of all samples was measured 

at 760 nm using Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer. Results were expressed as 

milligrammes of gallic acid equivalent per gramme of extract (mg GAE/g DW). 

Determination of Total Monomeric Anthocyanins 

The total anthocyanins (TAC) content was determined by the differential pH method based on 

the property of anthocyanin pigments to change the color with pH (Wrolstad 1976). Two 
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dilutions of the same sample fruit juices were prepared, the first one in potassium chloride 

buffer (0.2 M, pH 1.0) and the second one in sodium acetate buffer (1 M, pH 4.5). After 

equilibration at room temperature for 15 min, the absorbance of two dilutions was read at 510 

nm and 700 nm. Total monomeric anthocyanins (mg cyanidin 3-glucoside equivalent/L fresh 

fruit juice) were calculated as follows: Absorbance=x= [510nm pH1-700nm pH1]-[510nm pH4,5-

700 nmpH4,5], anthocyanin amount (
mg

L
) = [

Absorbance(x)

26900×1
] × 10 3 × 445 × 20 

Antioxidant Capacity 

For the trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) assay, which measures the reduction of 

the ABTS radical cation by antioxidant ABTS  assay, the procedure followed the method of Re 

et al. 1999, with some modifications. The results were expressed in µmol Trolox Equivalent 

(TE)/g fresh mass. The ferric reducing antioxidant power (FRAP)  assay was done according 

to the method of Benzie and Strain, (1996), with some modifications. The results were 

expressed in µmol TE/g fresh mass.  

Sugars Content 

‘Hicaznar’, ‘Devedişi’ and ‘Zivzik’ pomegranate varieties were evaulated based o their sugar 

contents. The content of individual sugar content (glucose, fructose, sucrose) in fruit juice 

samples was measured using HPLC (Shimadzu) RID (Refractive Index) detector and amineX 

(300X7.8mm, 5m) column was used at room temperature (Miron and Scahffer, 1991). The 

sugar contents of the samples were determined qualitatively and quantitatively using the 

refractive index curves according to the external standard and the retention time of the standard 

using the refractive index detector 

Organic Acids Content 

The organic acid contents were analyzed by using an HPLC system (Agilent 1100 series 

G1322A; Germany) according to the method of Bozan et al., 1997. An Aminex HPX-87 H 

column (300 mm × 7.8 mm) was used in the HPLC system, which was controlled by Agilent 

software run on a personal computer. The organic acid content of samples was determined 

qualitatively and quantitatively at a wavelength of 210 nm by comparison of the external 

standard calibration curve and the retention time of the standard. 

Data Analysis 

Obtained data in all parameters was evaluated using the statistical analysis software package 

and LSD test was used for comparison of means. Correlations between achieved bioactive 

compounds content and some parameters of biochemical contents were made. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Phenolic compounds are an important compounds not only plant organism but also human 

health which can be influenced by species, variety and environment (Christopoulos and Tsantili 

2015). Pomegranate fruit is one of the most important natural antioxidants sources. The result 

of antioxidant activity, anthocyanin content and total phenol content of pomegranate were given 

in Table 1. Total antioxidant capacity of pomegrante fruits were evaulated by FRAP and ABTS 

values. The results indicated that ‘Hicaznar’ was the highest in FRAP activity with 3.54 

µmoltrolox/g, 3.33 µmoltrolox/g in ‘Zivzik’ and 1.95 µmoltrolox/g in Devedişi’ however 

ABTS value of ‘Hicaznar’ pomegranate  was 9.43, ‘Devedişi’ was 9.60 µmoltrolox/g and 

‘Zivzik’ pomegranate variety ABTS value was 9.49 µmoltrolox/g (Table 1). Accoding to results 

of three pomegranate varieties of ABTS values were very close each other.‘Hicaznar’ variety 

has higher anthociyanin content with 316.97 mg/L and second higher anthociyanin content in 

‘Zivzik’ variety with 80.29 mg/L, lowest anthosiyanin content was in ‘Devedişi’variety with 

45.58 mg /L (Table 1). There is a big difference in anthosiyanin content between varieties. 

Hmid et al., (2018) reported that, local pomegranate cultivar of Morrocco total anthociyanin 

content was between 64.16 (L3) to 188.7 mg/L (L4) but also researcher reported also foreign 

cultivars of pomegranate TAC were from 56.58 (F1) to 178.79 mg/L (F3) however present 

study showed that the‘Hicaznar’ pomegranate variety has higher level of TAC. Total phenolic 

content (TPC ) of ‘Hicaznar’ was 4350 mg GAE/g and 3540.89 mg GAE/g in Zivzik’ and TPC 

of Devedişi pomegranate variety has 2710.13 mg GAE/g (Table 1). Hmid et al., (2018) 

evaluated 18 pomegranate cultivars total phenolic content which was between 1385- 9476 mg 

/L of local varieties and foreign varieties were between 1284 and 8295 mg /L. Sugar content is 

one of the most important quality parameter like other fruits. Fructose was higher amount in all 

varieties and glucose was the second main sugar in all varities. Sugar content of ‘Zivzik’ 

pomegranate variety has the highest content of sugar with 1.03% fructose, 0.72% glucose and 

0.18% sucrose while ‘Hicaznar’ was second higher sugar content variety with 0.94% fructose, 

0.64% glucose and 0.13% sucrose however ‘Devedişi’ pomegranate variety contain lowest in 

main sugar with 0.79% fructose, 0.56% glucose and 0.05% sucrose, respectively but sucrose 

has lowest value in all pomegranate varieties (Table 2). According to L-ascorbik acid results 

‘Zivzik’ pomegranate varities has 58.5 mg/100g,  ‘Hicaznar’ was second variety with 52.75 

mg/100g, and ‘Devedişi’ has lowest value of L-ascorbic acid with 50.75 mg/100g while citric 

acid of ‘Zivzik’ varities was 0.09% but malic acid and succinic acid percentages were 0.03% 

and 0.04%, respectively. Amount of  citric acid in ‘Hicaznar’ was 0.13% and malic acid and 

succinic acid percentages were 0.02% and 0.03%, respectively. Organic acid of ‘Devedişi’ was 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
305 

0.23% for citric acid and 0.03 % for malic acid and 0.08% for succinic acid (Table 3). L-

ascorbic acid was highest amount for three varieties and second organic acid was citric acid in 

all cultivars among other organic acids and citric acid is important for pomegranate (Legua et 

al., 2016). The present study revealed that the pomegranate fruits have a valuable levels of 

health beneficial antioxidant activity, anthosiyanin content and total phenolic contents however 

genotypes varied based on their antioxidant activity, anthosiyanin and total phenolic content, 

sugar and organic acid constituents.  

 

Table 1. Antioxidant activity, anthociyanin content and total phenolic contents of 

pomegranate varieties 

 FRAP 

umoltrolox/g 

ext 

ABTS 

umoltrolox/g

ext 

Anthociyanin 

content(mg/L) 

Total phenol 

(mg GAE/g DW) 

Hicaznar 3.54±0.50 9.43±0.81 316.97±1.66 4350±3.14 

Devedişi 1.95±3.81 9.60±0.06 45.58±2.106 2710.13±1.84 

Zivzik 3.33±1.96 9.49±0.47 80.29±2.73 3540.89±0.56 

 

Table 2. Pomegranate varieties sugar content (%)  

 Sucrose (%) Glucose(%) Fructose (%) 

Hicaznar 0.13±0.03 0.64±0.005 0.94±0.005 

Devedişi 0.05±0.02 0.56±0.04 0.79±0.06 

Zivzik 0.18±0.0 0.72±0.005 1.03±0.2 

 

Table 3. Pomegranate varieties organic acids content (%)  

 Citric Acid 

(%) 

Malic Acid 

(%) 

L-Ascorbic Acid 

(mg/100 g) 

Succinic Acid 

(%) 

Hicaznar 0.13±0.03 0.02±0.005 52.75±0.8 0.03±0.005 

Devedişi 0.23±0.08 0.03±0.0 50.75±1.3 0.08±0.00 

Zivzik 0.09±0.13 0.03±0.005 58.5±8.5 0.04±0.005 

 

CONCLUSIONS 

‘Hicaznar’, ‘Devedişi’ and ‘Zivzik’ pomegranate is rich in antioxidant activity, anthosiyanin 

content and total phenolic contents however genotypes varied based on their antioxidant 
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activity, anthociyanin content and total phenolic content, sugar and organic acid constituents. 

Pomegranate fruits are not only for health benefits but also their aroma, taste and nutritional 

values, combination of these components make fruits encouraged throughout world for health 

considerations. Therefore several studies highlighted pomegranate as an important health-

promoting fruit rich in antioxidant activity, anthosiyanin, phenolic compounds, some organic 

acids and sugars as well as vitamins, minerals. Total phenolic content, vitamins (vitamin C) and 

antioxidants are rich in pomegranate fruits which are health benefits in human nutrition. The 

pomegranate fruits have a valuable levels of health beneficial phenol content and genotypes 

varied on antioxidant, organic acids, sugar and phenol constituents.The present results showed 

that ‘Hicaznar’ variety has pomegranate are rich in FRAP, anthociyanin content , Total phenolic 

content than other varieties. Hereby results of present study can be a luminary for new ideas for 

consumers, producers and plant growing, human health and nutrition working on this subject. 
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Recent Advances on Postharvest Technologies of Berries  

Ayşe Tülin ÖZ45, Ebru KAFKAS2 

ABSTRACT 

Berries especially strawberries, blackberries and raspberries are highly appreciated and 

popular fruits due to their singular aroma, taste and high content in bioactive compounds. 

Their fruits are rich in valuable health related compounds such as phenolic compounds, 

particularly anthocyanins and flavonoids which are responsible for fruit color and can 

provide many fatality diseases such as cancer and cardio etc. However, they have short 

storage characteristics and non‐climacteric fruits. Unlike climacteric fruits berries should be 

harvested at ripen stage or almost full maturity stage. Due to the having high respiration, 

softening rate and susceptibility to mechanical damages postharvets applied methodologies 

are vital importance. In addition, it is crucial harvesting techniques, postharvest handling, 

sort, grade, and packing of the berries in the field. In this paper, it was aimed to summarized 

recent advances on postharvest technologies of berries. 

Key words: Postharvest, strawberry, blackberry, raspberry. 

Üzümsü Meyvelerin Hasat Sonrası Teknolojilerinde Son Gelişmeler 

ÖZET 

Üzümsü meyveler grubunun önemli üyesi olan çilek, böğürtlen ve ahududu kendilerine özgü 

aroma, tat ve biyoaktif bileşik içerikleri nedenleriyle sevilen ve popülaritesi yüksek olan meyve 

türlerindendir. Meyveleri insan sağlığı ve beslenme açısından özellikle meyve renk ve kanser 

ve kalp hastalıkları gibi ölümcül hastalıklara karşı koruyucu özelliğe sahip olan antosiyaninler 

ve flavonoidler gibi fenolik bileşiklerce zengindirler. Ancak, meyve muhafaza süreleri kısa 

olup, klimakterik özellik göstermezler. Öteki klimakterik özellik gösteren meyve türlerinin 

aksine olgun yada olgunlaşmasını tamamlamak üzere olan meyveler hasat edilirler. Yüksek 

solunum özelliğine sahip olmaları, yumuşama ve mekanik zararlanmalara karşı hassas olmaları 

nedenleriyle derim sırasında bazı özel tekniklerin ve önlemlerin alınması büyük önem arz 

etmektedir. Ayrıca, meyvelerin hasat teknikleri, hasat sonrası işleme, sınıflandırma ve 

ambalajlanması da önemlidir. Bu çalışmada, üzümsü meyvelerin hasat sonrası teknolojileri 

konusundaki son gelişmelerin özetlenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Muhafaza, çilek, böğürtlen, ahududu. 

INTRODUCTION 
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The strawberry (Fragaria x ananassa) is one of the popular berry fruit crops which can be 

produced in Turkey. Strawberry production is well suited to the agro-climatic conditions 

throughout the country, but mostly in Mediterranean and Aegean regions and the long-term 

sustainability of the industry will require continuous improvements in production and 

postharvest handling Technologies. Strawberries are highly perishable and require careful 

handling and strict adherence to appropriate postharvest management practices, in order to 

maintain optimal fruit quality after harvesting. For maximum market life, strawberries require 

rapid removal of field heat coupled with low temperature storage (0 to 1º C) and maintenance 

of the cold chain during transport and distribution. With optimal postharvest care and the 

appropriate cultivar, strawberries have a week or maximum 10 days market life. In order to 

realize this potential market life, careful attention must be given to all the details of product 

handling, packaging, and postharvest temperature and relative humidity management. 

Appropriate postharvest temperature management is the single most important factor 

influencing strawberry market life and fruit quality. Due to the most perishable fruit crops 

strawberries should be cooled immediately after harvest to maximize market life and maintain 

fruit quality. For this reason the cold chain should be maintained by storing, distributing and 

marketing fruit at 0 to 1° C and needed the packinghouse like forced-air cooler and from the 

cooler to a holding or storage area at 0 to 1° C. Forced-air cooling involves placing pallets of 

cartons filled with strawberries in a cold room at 0 to 1° C, 90 to 98 % RH. The cartons are 

lined up in two parallel rows on either side of a large fan. The rows are separated by open space 

(usually the diameter of the fan) (Picha, 2006). 

As a non-climacteric fruit characteristic(Pineli et al., 2011), and high moisture content and have 

higher metabolic activity make berries highly perishable and sensitive to mechanical injury and 

microbial decay loss and suitable for proliferation of pathogenic organisms, and a higher 

probability of deterioration, and this may rise to considerably reducing the post-harvest shelf-

life (Ban et al., 2018). To extend the shelf-life through the reduction of the metabolic rate of 

the fruit and fruit rot control, cooled storage, is the main tool that has proven to be effective. 

However, for extended storage, it is still not enough to maintain good fruit quality, therefore an 

addition of other post-harvest preservation techniques, such as modified atmosphere are needed. 

 

The modified atmosphere technique consists of an increase in the partial pressure of the CO2 

and a decrease in the O2 (Silveira et al., 2014), caused by the gas exchanges of the container 

with the ambient air. The packaging with low partial pressure of oxygen can reduce the 

breathing rate and maintain the shelf-life for a longer time or with better quality than the 
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package with normal air. However, the extremely low oxygen content may result, in some cases, 

in fermentation resulting in an accumulation of unpleasant odors and tastes, reducing the aroma 

biosynthesis and tissue damage (Li et al., 2014). In this type of atmosphere, the partial pressure 

of O2 and CO2 are not controlled, and vary with time, temperature, type of film and the 

respiratory rate of the product (Chitarra and Chitarra, 2005). More recently, Almeida et al., 

(2015) reported that the post-harvest shelf life in cooled storage of two cultivars of strawberries 

(Oso Grande and Festival) in the hydroponic cultivation system in coconut fiber substrate, and 

then compare them with the quality obtained in conventional farming. The strawberries were 

stored under refrigeration (2 ± 2°C and 85% ± 10%) using modified atmosphere, with 9 µ PVC 

film for 14 days. According to the their results, the use of cooling associated with modified 

atmosphere increased the shelf-life of the strawberries of both systems, indicating the potential 

of this combination to maintain the post-harvest quality of the fruit. The same authors also 

reported that although the shelf life of cultivars of both systems increased, the fruits produced 

in the conventional system showed better physical-chemical characteristics. Many different 

postharvest new technologies use such as ozone treatment, ultraviolet (UV), irradiation, 

modified atmosphere packaging and controlled atmosphere storage technology, coatings and 

film protect quality and extend shelf-life and use of edible coatings cover fresh commodities by 

lipids, proteins, polysaccharides to fresh product surfaces to prevent mechanical, physiological 

and microbial damage (Ban et al., 2018). Morover new strategy to increase shelf life and 

postharvest quality of fresh product such as gaseous which are  nitric oxide, carbon monoxide, 

hydrogen sulfide etc.(Gong et al., 2018) 
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PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK 

ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ 

Soner Mehmet ÖZDEMİR46 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi dışındaki farklı fakültelerden mezun olup kendi 

alanlarında veya yakın alanlarda öğretmenlik yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin veya 

mezunlarının öğretmenlik öz-yeterlik inançlarının belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda veriler, 

Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy (2001) tarafından geliştirilen, Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya 

(2005) tarafından Türkçe’ye adapte edilen “Öğretmen Öz-yeterlik İnancı Ölçeği” aracılığıyla 

toplanmıştır. Çalışma grubunu farklı programlardan mezun olan 146 katılımcı oluşturmuştur. 

Çalışmanın bulgularına göre, pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik öz-

yeterlik inançları “oldukça yeterli” düzeyinde bulunmuştur. Katılımcıların ölçeğin üç alt 

boyutuna ilişkin öz-yeterlikleri cinsiyet göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir. Bunun 

yanında, öğretmenlik yapan pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik yapmayanlara göre 

“öğretim stratejileri” ve “sınıf yönetimi” boyutlarındaki öz-yeterlik inançları anlamlı farklılık 

oluşturacak düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Öğretmenlik öz-yeterlik inancı, pedagojik formasyon programı, öğretmenlik 

mesleği. 

 

The Investigation of the Teacher's Self-Efficacy Belief of Pedagogical Formation 

Program Students': Mersin University Sample 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the teaching self-efficacy beliefs of university students or 

graduates who have graduated from different faculties other than education faculties and who want to 

teach in their own fields or in the near areas. For this purpose, the data were collected through “Teacher’ 

Sense of Efficacy Scale” developed by Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy (2001) and adapted to 

Turkish by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005). The sample consisted of 146 participants who 

graduated from different programs. According to the findings of the study, the pedagogical formation 

program students' self-efficacy beliefs were found to be quite efficient. The self-efficacy of the 

participants in three sub-factors of the scale did not differ significantly with respect to gender. In 

addition, the self-efficacy beliefs for “teaching strategies” and “classroom management” sub-factors of 

the pedagogical formation students who are/were teaching were found to be significantly higher than 

the others.  

Key words: Teacher’s self-efficacy beliefs, pedagogical formation program, teaching profession. 

 

GİRİŞ 

“Öz-yeterlik inancı” kavramını ilk ortaya atan Albert Bandura’dır. Bandura (1986) “Sosyal 
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Öğrenme Kuramı” içinde “Algılanan öz-yeterlik” (Perceived  Self-Efficacy) olarak ifade ettiği,   

öz- yeterlik  inancını  şu şekilde  tanımlamaktadır: “Öz-yeterlik, insanların belirli 

alanlardaki performanslarını gerçekleştirmek üzere gerekli etkinlikleri organize etmek ve 

bunları yürütmeye yönelik kendi kapasiteleri/yeterlikleri hakkındaki yargılarıdır.” Bireylerin 

bir sorunun üstesinden gelmede veya bir işi başarmaya yönelik kişisel değerlendirmeleri olan 

öz-yeterlik inancı, eğitim süreçlerinde de belirli yeterliklerin ya da davranışların nasıl 

algılandığına ilişkin önemli ipuçları verebilir. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 

nitelikli biçimde öğretim yapmasında ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunların 

üstesinden gelmede kendi yeteneklerine ve becerilerine ilişkin kişisel yargıları önemli rol 

oynamaktadır (Özdemir, 2008). 

Öz-yeterliliğin genel formülasyonu ile tutarlı olarak, Tschannen-Moran ve Woolfolk-

Hoy (2001), öğretmen öz-yeterliliğini; “öğretmenlerin zor veya motivasyonu düşük olan 

öğrenciler dâhil olmak üzere, öğrenci katılımını ve arzulanan öğrenme çıktılarını 

gerçekleştirme kararı veya yeteneği olarak tanımlamıştır. Öğretmen yeterliğinin, olumlu 

öğretmenlik davranışı ve öğrenci çıktıları ile tutarlı biçimde ilişkili önemli 

değişkenlerden biri olduğu bulunmuştur. Öğretmen yeterliliğinin ayrıca, öğretmenin 

performansıyla, öğretimden aldıkları haz ve öğrenci başarısı ile yüksek biçimde ilişkili 

olduğu düşünülmektedir (Akt. Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya, 2005). 

Öz-yeterlik inançları insanların kendileri için belirledikleri amaçları, bu amaçlara ulaşmak için 

ne kadar çaba sarf edeceklerini, amaçlarına erişmek için karşılaştıkları zorluklarla ne kadar süre 

yüz yüze kalabilecekleri ve başarısızlık karşısındaki tepkilerini etkilemektedir. Yeteneklerine 

fazla güvenmeyen bireyler bir konuda başarısız olduklarında veya bir zorlukla 

karşılaştıklarında çabalarını azaltabilir ya da o işten vazgeçebilir. Buna karşın, yeteneklerine 

güvenen bireyler ise bir olumsuzluk karşısında daha fazla çaba gösterip, zorlukla daha uzun 

süre başa çıkmaya çalışırlar ve başarısızlık karşısında farklı stratejiler denemeye daha istekli 

olabilirler (Hazır Bıkmaz, 2004). 

Öz-yeterlik inancı ya da algısı kavramı psikoloji ve sosyolojinin yanı sıra son yıllarda eğitimde 

de üzerinde durulan ve çeşitli araştırmalar yapılan konulardan biridir. Özellikle öğretmenlerin 

ve öğretmen adaylarının öğretmenliğe ya da öğrenme-öğretme sürecinin çeşitli boyutlarına 

yönelik öz-yeterlik algıları farklı nitelikteki çalışmalarda (Bakaç & Özen, 2017; Berkant, 2017; 

Çocuk, Yokuş & Tanrıseven, 2015; Saracaloğlu, Yenice  & Özden, 2013; Seçkin & Başbay, 

2013; Ünlü, Kaşkaya & Kızılkaya, 2017) ortaya konmaya çalışılmıştır. Yenice ve Alpak 

Tunç’un (2017) belirttiği gibi, yapılan araştırmalar öğretmen adaylarının yeterliklerine ilişkin 
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inançlarının ve mesleğe yönelik tutumlarının sınıf yönetimi yaklaşımlarını, öğrencileri derse 

katma çabalarını ve tercih edecekleri yöntem ve stratejileri etkilediğini göstermektedir. Bu 

nedenle mesleğe yönelik olumlu bir tutuma ve yüksek öz-yeterlik inancına sahip olan bir 

öğretmenin, mesleğinde daha başarılı olacağı söylenebilir.  

Bu bağlamda, eğitim fakültesi dışındaki farklı fakültelerden mezun olup kendi 

alanlarında veya yakın alanlarda öğretmenlik yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin 

veya mezunlarının öğretmenlik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi bu çalışmanın 

temel amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın bulgularının, pedagojik formasyon 

öğrencilerinin hangi konularda kendilerini yeterli hissettikleri, hangi konularda ise 

kendilerini yetersiz hissettiklerinin belirlenerek, öz-yeterlik inançlarının düşük olduğu 

hususlarda çözüm önerilerinde bulunarak konu ile ilgilenen eğitimcilere, araştırmacılara 

ve yetkililere fikir vereceği umulmaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Yapılan bu çalışmada araştırma modeli olarak nicel, araştırma yöntemi olarak da betimsel 

tarama yöntemi kullanılmıştır. Christensen, Johnson ve Turner’a (2015) göre, tarama 

araştırmaları bireylerin tutumlarını, eylemlerini, fikirlerini ve inançlarını belirleme ihtiyacı 

duyulduğunda tercih edilebilecek bir yöntemdir. Bu bağlamda, bu çalışmada pedagojik 

formasyon eğitimi alan bireylerin öğretmenlik öz-yeterlik inançlarının ortaya konması 

amaçlandığından bu araştırma yöntemi tercih edilmiştir. 

Katılımcılar 

Çalışmanın katılımcılarını, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi 

Pedagojik Formasyon Programında öğrenim gören farklı fakülte ve programlardan 

mezun veya öğrenim gören 146 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcılar “psikoloji, 

sosyoloji, tarih, felsefe, kamu yönetimi, güzel sanatlar, muhasebe, turizm, konaklama ve 

seyahat hizmetleri, uluslararası lojistik ve ilahiyat” lisans programlarında öğrenim 

görmekte veya mezun durumundadırlar. Çalışmaya katılan pedagojik formasyon 

öğrencilerinin cinsiyet dağılımında ise kadınların çoğunlukta (%70,3) olduğu 

görülmektedir. Yaşlarına göre dağılıma bakıldığında, katılımcıların en fazla 23-25 yaş 

aralığında bulundukları (f=%39), en az 26-30 yaş aralığında oldukları  (f=%13), 22 yaş 

ve altında ise katılımcıların %32,6’sı yer almaktadır. Bununla birlikte, çalışmaya katılım 

gösteren pedagojik formasyon öğrencilerinin yaklaşık üçte ikisi (%65,3) bir lisans 
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programından mezun olmuştur. Ayrıca, katılımcıların dörtte birinden daha fazlası 

(%28,6) halen veya geçmişte öğretmenlik yaptıklarını ifade etmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Çalışmanın verileri, Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy (2001) tarafından geliştirilen, 

Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe’ye adapte edilen “Öğretmen Öz-

yeterlik İnancı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Ölçekte üç boyut ve toplam 24 madde 

bulunmaktadır. Ölçekteki maddelerin cevaplandırılmasında yetersizden çok yeterliye 

doğru sıralanan 9 (dokuz) seçenek bulunmaktadır. Toplam puan değerlendirilirken, her bir 

maddeye verilen cevapların aritmetik ortalamasına bakılmaktadır. Bir maddeye verilen 

cevapların aritmetik ortalaması dokuza ne kadar yakınsa, katılımcıların öğretmen öz-yeterlik 

inancının o kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir.  

Ölçeğin Türkçe versiyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve ölçeğin 

tümüne yönelik Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .93 olarak hesaplanmış, ölçeğin üç 

alt boyutu olan “öğrenci katılımı” alt faktörü için .82, “öğretim stratejileri” alt faktörü 

için .86 ve “sınıf yönetimi” alt faktörü için de .84 güvenirlik değeri bulunmuştur. 

Halihazırda yapılmış olan bu çalışmada ise yapılan güvenirlik analizi sonucunda, 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .95 olarak, “öğrenci katılımı” alt faktörü için .88, 

“öğretim stratejileri” alt faktörü için .87 ve “sınıf yönetimi” alt faktörü için de .90 olarak 

hesaplanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS 20.0 istatistik programında yapılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel 

istatistik teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca, bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlere 

göre karşılaştırılmasında bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular tablolar şeklinde 

oluşturularak aşağıda sunulmuştur. 

 

1. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Öz-Yeterlik Ölçeğine 

İlişkin Toplam Puanlarına Ait Bulgular 

Tablo 1. Katılımcıların Toplam Öz-Yeterlik Puan Ortalaması 
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Toplam Öz-Yeterlik 

Puanı 

N X Ss 

146 6,66 1,12 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, çalışmaya katılan pedagojik formasyon öğrencilerinin “öğretmenlik 

öz-yeterlik inancı” genel puan ortalaması “oldukça yeterli” düzeyinde (X=6,66) bulunmuştur.  

2. Öğrenci Katılımı Alt Boyutuna İlişkin Bulgular 

Tablo 2. Öğrenci Katılımı Alt Boyutuna İlişkin Puan Ortalaması 

Öğrenci Katılımı Alt 

Boyutu 

N X Ss  

146 6,76 1,21 

 

Pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik öz-yeterlik 

ölçeğinin “öğrenci katılımı” alt boyutu puan ortalaması “oldukça yeterli” düzeyine yakın 

çıkmıştır. Bu bulguya göre, katılımcıların “öğrencilerin derse katılımını sağlama” ile ilgili 

hususlarda genel olarak kendilerini oldukça yeterli hissettikleri söylenebilir.  

Tablo 3. Öğretim Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Puan Ortalaması 

Öğretim Stratejileri Alt 

Boyutu 

N X Ss  

146 6,55 1,13 

 

Katılımcıların “öğretim stratejileri” alt boyutuna yönelik verdikleri cevapların aritmetik 

ortalaması “6,55” olarak bulunmuştur. Bu puan pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretim 

stratejileri ile ilgili hususlarda kendilerini oldukça yeterli düzeyinde gördükleri anlamına 

gelmektedir.  

Tablo 4. Sınıf Yönetimi Alt Boyutuna İlişkin Puan Ortalaması 

Sınıf Yönetimi Alt Boyutu 
N X Ss  

146 6,65 1,24 

  

Tablo 4’te görüldüğü gibi, katılımcıların öğretmenlik öz-yeterlik ölçeğinin alt boyutlarından 

“sınıf yönetimi” ile ilgili maddelere verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 6,65 şeklinde 

bulunmuştur. Bu bulguya göre, pedagojik formasyon öğrencilerinin diğer alt boyutlarda olduğu 

gibi sınıf yönetimi boyutunda da kendilerini “oldukça yeterli” hissettikleri görülmektedir.  

2. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Öz-Yeterliklerinin 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 
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Tablo 5. Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnançlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin t 

Testi Bulguları 

Öğretmenlik Öz-

Yeterlik Boyutları 
 N X Ss  t p 

Öğrenci Katılımı 

Boyutu 

Kadın 102 6,79 1,10 
,152 ,879 

Erkek 43 6,76 1,45 

Öğretim Stratejileri 

Boyutu 

Kadın 102 6,55 1,09 
-,082 ,935 

Erkek 43 6,57 1,25 

Sınıf Yönetimi 

Boyutu 

Kadın 102 6,72 1,19 
,802 ,424 

Erkek 43 6,54 1,39 

 

Çalışmaya katılan pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmen öz-yeterlik inançlarının 

cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin olarak bağımsız 

gruplar t testi analizi yapılmıştır. Tablo 5’te görüldüğü üzere, her üç boyutta da öz-

yeterlik puanlarına göre cinsiyet bakımından anlamlı düzeyde bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0.05). Tablodaki kadın ve erkeklerin aritmetik puan ortalamalarının 

birbirine çok yakın olması bu bulguyu desteklemektedir. Bu bulguya göre, kadın ve 

erkek katılımcıların ölçeğin alt boyutları olan “öğrenci katılımı, öğretim stratejileri ve 

sınıf yönetimi” ile ilgili hususlardaki öz-yeterliklerinin birbirine yakın olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 6. Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnançlarının Öğretmenlik Yapma Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Bulguları 

Öğretmenlik Öz-

Yeterlik Boyutları 

Öğretmenlik 

Yapma 
N X Ss  Sd t p 

Öğrenci Katılımı 

Boyutu 

Evet 40 7,05 1,17 
138 1,943 ,054 

Hayır 100 6,61 1,23 

Öğretim Stratejileri 

Boyutu 

Evet 40 6,88 1,12 
138 2,36 ,020* 

Hayır 100 6,38 1,12 

Sınıf Yönetimi 

Boyutu 

Evet 40 7,05 1,29 
138 2,51 ,013* 

Hayır 100 6,47 1,21 

 

Katılımcıların öğretmenlik öz-yeterlik ölçeğinin alt boyutlarına verdikleri cevapların 

öğretmenlik yapma durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi 

analizi sonucunda, “öğretim stratejileri” ve “sınıf yönetimi” alt boyutlarında anlamlı düzeyde 

farklılıklar bulunurken (p<0.05), “öğrenci katılımı” alt boyutunda ise istatistiki bakımdan 

anlamlı düzeyde farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  Bu bulgulara göre, halen veya daha önceden 

öğretmenlik yapan pedagojik formasyon öğrencilerinin “öğretim stratejileri” ve “sınıf 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
318 

yönetimi” ile ilgili hususlarda öğretmenlik yapma deneyimine sahip olmayanlara göre öz-

yeterlik inançlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrenci katılımı alt boyutunda 

istatistiki olarak anlamlı düzeyde fark çıkmamasına rağmen, öğretmenlik yapan katılımcıların 

öz-yeterlik puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu da dikkati çekmektedir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öz-yeterlik inancı, insanların belirli alanlardaki performanslarını gerçekleştirmek üzere gerekli 

etkinlikleri organize etmek ve bunları yürütmeye yönelik kendi kapasiteleri/yeterlikleri 

hakkındaki yargılardır (Bandura, 2006). Kişilerin kendi yetenekleri hakkındaki inanışları ve bir 

işi ya da beceriyi yapabilme konusundaki kendilerine güvenme durumları o konudaki başarıları 

ya da performanslarını etkilemede önemli rol oynamaktadır. Öğretmenlerin veya öğretmen 

adaylarının hem genel olarak öğretmenliğe ilişkin hem de öğrenme-öğretme sürecinin çeşitli 

boyutlarına yönelik sahip oldukları öz-yeterlik inançları onların hâlihazırda ya da gelecekte 

öğretmenlikteki performanslarını, motivasyonlarını ve diğer pek çok özelliği 

etkileyebilmektedir.  

Bu bağlamda, bu çalışmada pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik öz-

yeterlik inançları betimlenmiş ve çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Çalışmada elde edilen 

bulgulara göre, katılımcıların öğretmenlik öz-yeterlik ölçeğinin geneline ve üç alt boyutuna 

ilişkin verdikleri cevaplara göre öz-yeterlik inançları “oldukça yeterliyim” düzeyinde 

bulunmuştur. Literatürde (alanyazın) bu çalışmanın bulgularına benzer bulgulara ulaşıldığı 

görülmektedir. Berkant (2017);  Çocuk, Yokuş ve Tanrıseven (2015); Seçkin & Başbay (2013) 

ve Yenice ve Alpak Tunç (2017) tarafından yapılan çalışmalarda katılımcıların öğretmenlik öz-

yeterlikleri oldukça yüksek düzeyde bulunmuştur. Pedagojik formasyon öğrencilerinin öz-

yeterliklerinin en yüksek olduğu boyut “öğrenci katılımı” olurken, en düşük ise “öğretim 

stratejileri” olmuştur. Bulgular maddeler bazında ayrıntılı olarak incelendiğinde, katılımcıların 

bazı konularda öz-yeterlik inançları yüksek bulunurken, bazılarında ise ortalamanın altında 

düşük olarak görülmüştür.  

Pedagojik formasyon öğrencilerinin öz-yeterliklerinin en yüksek olduğu madde “Öğrencileri 

okulda başarılı olabileceklerine inandırma” olmuştur (X=7,09). Bunun yanında, “Öğrencilerin 

sınıf kurallarına uymalarını sağlayabilme” (X=7,03) ve “Derslere az ilgi gösteren öğrencileri 

motive etme” (X=7,02) maddelerinde de öz-yeterlik inançları diğer maddelere göre daha yüksek 

çıkmıştır. Buna karşın, katılımcıların öz-yeterlik inançlarının en düşük olduğu madde 

“Çalışması (öğretimi) zor öğrencilere ulaşma” olmuştur” (X=5,94). Ayrıca, “Farklı öğrenci 
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gruplarına uygun sınıf yönetim sistemi oluşturabilme” (X=6,08) ve “Derslerin her bir 

öğrencinin seviyesine uygun olmasını sağlayabilme” (X=6,14) maddeleri de diğerlerine göre 

en düşük öz-yeterliğe sahip maddeler olarak bulunmuştur.  

Çalışmada elde edilen bulgulardan biri de, cinsiyete göre katılımcıların öğretmenlik öz-yeterlik 

inançlarının anlamlı düzeyde farklılık göstermemesidir. Ölçeğin üç alt boyutunda da hem kadın 

hem de erkek öğretmen adaylarının öz-yeterlik puan ortalamaları oldukça yeterli düzeyinde ve 

birbirine çok yakın bulunmuştur. İlgili alanyazında (literatür) da benzer bulgulara ulaşılmıştır 

(Bakaç & Özen, 2017; Berkant, 2017; Çocuk, Yokuş & Tanrıseven, 2015; Saracaloğlu, Yenice  

& Özden, 2013; Seçkin & Başbay, 2013; Ünlü, Kaşkaya & Kızılkaya, 2017). 

Bu çalışmanın bir başka bulgusuna göre, pedagojik formasyon öğrencilerinin “öğrenci katılımı” 

alt boyutuna ilişkin öz-yeterlikleri öğretmenlik yapma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermemiştir. Bu bulgu, geçmişte ya da halen öğretmenlik yapan katılımcılarla 

yapmayanların öğrencilerin derse katılımını sağlama hususlarındaki yeterlik algılarının 

birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, ölçeğin “öğretim stratejileri” ve “sınıf 

yönetimi” alt boyutlarında öğretmenlik yapma durumuna göre katılımcıların öz-yeterlikleri 

arasında anlamlı düzeyde farklılık görülmüştür. Geçmişte ya da şuanda öğretmenlik yapan 

pedagojik formasyon öğrencilerinin, öğretmenlik yapmayanlara oranla bu boyutlardaki öz-

yeterlik inançları daha yüksektir. Yeşilyurt (2013) tarafından yapılan çalışmada da öğretmenlik 

yapan pedagojik formasyon öğrencilerinin “öğretim stratejileri” ve “sınıf yönetimi” 

boyutlarında diğerlerine göre daha yüksek öz-yeterliğe sahip oldukları bulunmuştur.  

Bu bulgulara göre, öğretmenlik deneyiminin öğretmen olmak isteyen bireylerin öğretme 

konusunda kendilerine ilişkin yeterlik ve güven duygusu üzerinde ve öğretmenlik sürecinde 

karşılaşabilecekleri sorunların üstesinden gelme konusunda olumlu etkiye sahip olduğu 

söylenebilir. Bandura’nın (1986) “Sosyal Öğrenme Kuramı” kapsamında yer alan “Öz-yeterlik 

inancı/algısı” içinde bireylerin öz-yeterliklerini etkileyen faktörlerden birisi “doğrudan 

deneyimler”dir. Doğrudan deneyim kişinin kendisinin başardığı işlerden elde ettiği 

tecrübeleridir. İnsanlarda güçlü bir yeterlik inancının oluşumu, o kişinin doğrudan deneyimler 

yaşamasıyla mümkün olabilecektir (Bandura, 1995, Akt. Hazır Bıkmaz, 2004).  

Ulaşılan bu sonuçlardan hareketle aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

- Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik öz-yeterliklerinin artması için derslerin 

uygulamalı ve etkinlik temelli geçmelidir. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
320 

- Öğretim elemanlarının öğrenciler ya da öğretmen adayları için iyi bir model olmalıdır (Hazır 

Bıkmaz, 2004). 

- Öğretmenlik deneyimlerini artırmak amacıyla okul uygulamalarına (staj) daha fazla yer 

verilmelidir. 

- Hem öz-yeterliklerini hem de kendilerine güvenlerini artırmak amacıyla derslerde mikro 

öğretim yöntemi kullanılabilir. 
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

Soner Mehmet ÖZDEMİR47 

Özet 

Bu çalışmada, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel 

araştırma modeli temelinde betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu Mersin 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinin altı (6) farklı öğretmenlik programında öğrenim gören toplam 

175 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler, Çetin (2006) tarafından geliştirilen ve uygulanan 

“Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” adlı veri toplama aracı aracılığıyla 

toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının 

nispeten yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğretmen adaylarının ölçekteki boyutlar arasında 

tutumlarının en yüksek olduğu boyut “değer” boyutundaki maddeler olurken, tutum puanlarının 

en düşük olduğu maddeler ise “uyum” boyutunda çıkmıştır. Bununla birlikte, öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet bakımından karşılaştırılması 

sonucunda, ölçeğin her üç boyutunda da anlamlı düzeyde farklılığa rastlanmamıştır. Bu 

bulgular doğrultusunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini sevmeleri, benimsemeleri 

ve olumlu tutuma sahip olmaları için üniversite ve fakülte düzeyinde öğrencilerin katıldıkları 

pedagojik, mesleki, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması veya sayısının artırılması, rol 

model olma konumunda olan öğretim elemanlarının yaklaşımlarının ve öğretim 

uygulamalarının mesleği sevdirecek nitelikte olması ve genel anlamda öğretmen adaylarının ve 

öğretmenlerin hem tutumlarının hem de motivasyonlarının artırılması bağlamında, öğretmenlik 

mesleğinin itibarının yükseltilmesi önerilebilir. 

 Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği, öğretmen adayı, tutum, hizmet öncesi öğretmen 

eğitimi 

The Attitudes of Prospective Teachers at Mersin University, Faculty of Education 

towards Teaching Profession 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the attitudes of prospective teachers studying at Mersin 

University, Faculty of Education towards teaching profession. In the study, survey method was 

used based on quantitative research model. The sample consisted of 175 prospective teachers 

in the six different teaching programs of the Faculty of Education, Mersin University. The data 

were collected through a data collection tool called “Attitude Scale towards Teaching 

Profession” developed and implemented by Çetin (2006). The data were analyzed by SPSS 20.0 

statistical program. According to the findings, it was found that teacher candidates' attitudes 

towards teaching profession were relatively high. In addition, while the factor that the 

prospective teachers’ attitudes mean have the highest is “value”, the factor with the lowest 

attitude mean score is the “compatibility” one. However, gender differences of the teachers' 

attitudes towards teaching profession did not differ significantly in all three factors of the scale. 

Based on the findings, it is suggested that in order for teacher candidates to love, adopt and 

have a positive attitude to the teaching profession, the number of pedagogical, professional, 

social and cultural activities attended by students at the university and faculty level should be 

organized or the number of them should be increased. Faculty staff should be role models with 

                                                 
47 Prof.Dr., Mersin Üniversitesi, ozdemir.soner@gmail.com 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
323 

their behaviors, communication and approaches to prospective teachers and their teaching 

practices should be endearing and in general terms, measures should be taken to increase the 

prestige of the teaching profession in the context of increasing both the attitudes and 

motivations of pre-service teachers and teachers. 

Key words: Teaching profession, prospective teachers, attitude, pre-service teacher education 

 

GİRİŞ 

Ülkelerin eğitim sistemlerinin kalitesinin önemli ölçütlerinden birisi öğretmen ve buna bağlı 

olarak da öğretmen yetiştirme programlarının niteliğidir. Öğretmen yetiştirme programlarından 

mezun olan nitelikli veya kalifiye öğretmenler, görev yaptıkları okullardaki performansları, 

uygulamaları ve bakış açıları sayesinde hem öğrencilerinin daha iyi öğrenmelerine, hem de 

okulun kalitesinin artmasına katkı sağlayacaklardır (Özdemir, 2016). Günümüzde, öğretmenlik 

teknik olmaktan ziyade profesyonel bir uygulama olarak algılanmaktadır. Yakın zamanda 

öğretmenlik, “daha geleneksel bir profesyonellik idealinden çok, bir zanaat bilinci üzerine 

kurulmuş olan bir zanaat mesleği” olarak düşünülmektedir (Pratte ve Rury, 1991). Britzman'ın 

(2003) belirttiği gibi, öğretmenliğin bugün başka bir odak noktası vardır: Öğretmenlik, 

öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitim süreçlerinde geçirdikleri bir oluşum ve dönüşüme 

dayalı bir “olma” sürecidir (Akt. Morales, Cortés, 2016).  

Hizmet öncesi eğitim sürecinde öğretmen adayları alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi 

(pedagojik formasyon) ve genel kültür ile ilgili çeşitli teorik ve uygulamalı dersler alarak 

öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri, tutum, değer ve deneyimler elde ederler. Bu süreçte, 

aldıkları derslerde yapılan etkinlik ve uygulamaların yanı sıra, fakülte ortamları, öğretim 

elemanlarının yaklaşımları, bölüm ve fakültedeki öğrencilerle olan iletişim ve etkileşimleri, 

okudukları programı tercih etme nedenleri, öğretmenlik uygulamasının (staj)  etkililiği vb. 

faktörler öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutum ve anlayışlarını olumlu veya olumsuz 

şekilde etkilemektedir. 

Bilindiği gibi öğretmenlik bilgi, beceri gibi bilişsel alan yeterlilikleri gerektirmesinin yanı sıra 

tutum ve davranış gibi duyuşsal alan yeterlikleri de gerektiren bir meslektir. Öğretmen 

adaylarının mesleğe yönelik değerler ve tutumlar kazanmaları en az mesleki bilgi kadar önemli 

ve gereklidir. Çünkü bu konuda yapılan araştırmalar “öğrencinin, öğretmenin tutum ve 

davranışları ile etkilendiğini göstermektedir. Öğretmenlerin tutumu, duygusal tepkileri, 

davranışları, çeşitli alışkanlıkları ve bunları kapsayan kişiliği öğrenciyi etkilemektedir. 

Özellikle öğretmenlerin, öğrencilere ve okul çalışmalarına yönelik tutumları öğrencilerin 

öğrenmesine ve kişiliğine geniş ölçüde etki etmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
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öğretmenin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu onun mesleğindeki davranışlarının en güçlü 

belirleyicilerinden birisini yani “öğretmenlik meslek anlayışını” yansıtacaktır. Öyleyse 

öğretmenlerin gerek öğrencilik yıllarındaki öğrenme yaşantıları, gerekse meslek yaşamları 

boyunca edindikleri deneyimlerle, kendi meslek anlayışlarını oluşturdukları söylenebilir (Can, 

1987, Küçükahmet, 1976, Varış, 1988, Akt. Çetin, 2006). 

Öğretmenlerin mesleklerini nitelikli biçimde, başarılı, mutlu, arzulu ve motivasyonu azalmadan 

yapmalarında çeşitli faktörlerin yanı sıra mesleğe ilişkin tutumları da önemli rol oynamaktadır. 

Öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerden ya da yeterliklerden biri de mesleğe yönelik 

sahip oldukları tutumdur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında yayınlanan 

“Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikler” çalışmasında öğretmenlerin sahip olması gereken 

temel yeterlikler belirli boyutlar ve alt boyutlarda belirlenmiştir. Bu yeterlik boyutlarından biri 

de “tutum ve değerler” yeterlik alanı olarak ifade edilmiştir. Bu yeterlik alanı kapsamında 

öğretmenlerin “milli, manevi ve evrensel değerleri gözetme, öğrencilere yaklaşım, öğrencilerle, 

ailelerle ve eğitimin diğer paydaşlarıyla etkili iletişim kurma ve kişisel ve mesleki gelişim” 

başlıkları yer almaktadır (MEB, 2017). Belirlenmiş olan bu mesleğe yönelik tutum ve değerleri 

gösteren yeterliklerin öğretmenlerin mesleklerini daha nitelikli ve sağlıklı biçimde 

yürütebilmeleri bakımından önemli olduğu vurgulanmaktadır. Dikmen ve Tuncer’in (2018) de 

belirttiği gibi, bu yeterliklerin belirlenmesinden sonra bunları kazandırabilmek için yapılması 

gereken bir takım görevler vardır. Bu görevler içerisinde öğretmenlerin mesleklerine karşı 

tutumları önemli bir yer almaktadır. Mesleklerine karşı olumlu tutum sergileyen öğretmenler, 

kendilerinden beklenen performansı göstermek için belirlenen yeterlikleri kazanmada istekli 

olacaklardır.  

Öğretmenlerin yukarıda belirtilen tutum ve değerleri kazanmaları, eğitim fakültesine öğretmen 

adayı olarak adımlarını attıkları andan itibaren başlamakta, öğretmen olarak atanıp mesleklerini 

icra ettikleri sürece devam etmektedir. Özellikle hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinde 

öğretmen adaylarının almış oldukları eğitimin kalitesi ve öğretim elemanlarının yaklaşımı 

mesleğe ilişkin olumlu tutum geliştirmede oldukça önemlidir. Bu bağlamda, bu çalışmada 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulguların 

öğretmen adaylarının gelecekte ifa edecekleri mesleğe nasıl baktıkları ve hangi hususlarda 

olumlu tutuma hangilerinde olumsuz tutuma sahip olduklarının görülmesine ve öğretmenliğe 

ilişkin tutumlarının artırılması için neler yapılması gerektiği konusunda öğretmen 

eğitimcilerine ve ilgililere fikir sunacağı umulmaktadır. 
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YÖNTEM 

Çalışmada nicel araştırma modeli temelinde betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Betimsel 

tarama yöntemi; bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, 

yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği, genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük 

örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz 

ve Demirel, 2014). Bu bağlamda, çalışmada Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim 

gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları incelenmiştir. 

Çalışma grubunu Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinin altı farklı öğretmenlik programında 

öğrenim gören toplam 175 öğretmen adayı oluşturmuştur. Katılımcıların %20,5’i (f=36) Türkçe 

öğretmenliği, %12,5’i (f=22) sınıf öğretmenliği, %19,9’u (f=35) okul öncesi öğretmenliği, 

%19,3’ü (f=34) matematik öğretmenliği, %13,1’i (f=23) İngilizce öğretmenliği ve %14,2’si 

(f=25) de fen bilimleri öğretmenliği programında öğrenim görmektedir. Öğretmen adaylarının 

%68’i kadın, % 32’si ise erkektir.  

Veriler, Çetin (2006) tarafından geliştirilen ve uygulanan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 

Tutum Ölçeği” adlı veri toplama aracı aracılığıyla toplanmıştır. Bu ölçekte 20’si olumlu, 15’i 

olumsuz olmak üzere toplam 35 madde yer almaktadır. Ölçeğin faktör analizi sonucunda 3 (üç) 

alt boyutunun olduğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; “Sevgi, Değer ve Uyum”dur. Sevgi 

boyutunda 22, değer boyutunda 8 ve uyum boyutunda ise 5 madde bulunmaktadır.  

Çetin (2006) tarafından yapılan analizler sonucunda, ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik düzeyi 

oldukça yüksek bir veri toplama aracı olduğuna karar verilmiştir. Halihazırda gerçekleştirilen 

bu çalışmada, çalışma grubu içinde yer alan bir gruba uygulanan ön test sonucunda veri toplama 

aracının güvenirliğine yönelik hesaplanan Cronbach Alfa değeri .94 olarak bulunmuştur. Bu 

değer, ölçekten toplanan verilerin güvenirliğinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

Elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde betimsel istatistik teknikleri olan frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama, 

standart sapma kullanılmış ve buna dayalı olarak bulgular tablo şeklinde oluşturulup 

yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin genel tutumları ile 

ayrı ayrı maddeler şeklinde tutumlarına ait bulgular aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. 

Katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik genel tutum puanı tablo 1’de gösterilmiştir. 
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1. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Genel Tutum Puanlarına İlişkin 

Bulgular 

 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Genel Tutum Puan Ortalaması 

 

Ölçeğe İlişkin Genel Tutum 

Puanı 

N X Ss  

175 3,90 0,54 

 

Katılımcıların uygulanan ölçeğe ilişkin verdikleri cevaplara göre, öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine ilişkin genel tutum puanı “katılıyorum” (X= 3,90) düzeyinde 

bulunmuştur. Bu aritmetik ortalama değerinin katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik 

nispeten yüksek bir tutuma sahip oldukları anlamına geldiği söylenebilir. 

 

2. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Alt Boyutlarına 

İlişkin Tutumlarına Ait Bulgular 

Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeğinin üç (3) alt boyutuna ait aritmetik ortalama 

puanları tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Alt Boyutlarına İlişkin Puan 

Ortalamaları 

 

Ölçeğin Alt Boyutları N X Ss  

Sevgi boyutu 175 3,64 ,60 

Değer Boyutu 175 4,37 ,54 

Uyum Boyutu 175 3,79 ,75 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, katılımcıların tutum puanlarının en yüksek (X= 4,37) olduğu 

boyut “değer” boyutu olarak bulunmuştur. Bu boyut kapsamında bulunan maddelere öğretmen 

adaylarının çoğunlukla “tamamen katılıyorum” düzeyinde cevap verdikleri görülmektedir. 

Tutum puanı ikinci yüksek olan boyut “uyum” boyutudur (X= 3,79). Bu boyutta yer alan 

maddelere katılımcıların “katılıyorum” düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir. Tutum 

puanı en düşük olan boyut ise “sevgi” boyutudur. Bu boyutta bulunan maddelere yönelik verilen 

cevaplar “katılıyorum” seçeneği kapsamına girmiş olmasına rağmen, diğer iki boyuta kıyasla, 
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özellikle değer boyutuyla, katılımcıların bu boyuta ilişkin sahip oldukları tutumun bir hayli 

düşük olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte, her üç boyut kapsamında bulunan maddelerin puanları ayrıntılı 

biçimde incelenecek olursa, en yüksek ortalamaya sahip “değer” boyutundaki maddelerden 

“Öğretmenlik onurlu bir meslektir” (X= 4,58), “Öğretmenlik çok sabır isteyen bir meslektir” 

(X= 4,55), “Öğretmenlik vicdani boyutu önemli olan mesleklerin başında gelmektedir.” (X= 

4,48) ve “Öğretmenlik özveri isteyen bir meslektir” (X= 4,41) maddelerine en yüksek düzeyde 

olumlu cevap verildiği görülmektedir. Uyum boyutu kapsamındaki maddelerin ayrıntısına 

bakıldığında,  

Bunun yanında, tutum puanı en düşük olan maddeler “sevgi” boyutunda yer alan 

maddeler olmuştur. Özellikle, “Benden yeni bir meslek seçmem istense hiç tereddütsüz yine 

öğretmenlik mesleğini seçerdim.” öğretmen adaylarının en düşük tutuma sahip oldukları madde 

olarak bulunmuştur (X= 2,94). Yine “Bu mesleği yapmaktan kimse beni alıkoyamaz.”  (X= 

3,27) ve “Öğretmenlik benim için bir tutkudur.” (X= 3,34) ifadesinin yer aldığı madde tutum 

puanının en düşük olduğu maddeler olmuştur.  

3. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine 

Göre Karşılaştırılması 

 

Tablo 2. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumların Cinsiyet Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Bulguları 

 

Tutum Boyutları  N X Ss  t p 

Sevgi Boyutu 

Kadın 
119 3,67 ,55 

1,065 ,288 
Erkek 

56 3,56 ,67 

Değer Boyutu 

Kadın 
119 4,37 ,52 

,196 ,845 
Erkek 

56 4,35 ,57 

Uyum Boyutu 

Kadın 
119 3,78 ,70 

-,257 ,798 
Erkek 

56 3,81 ,84 

 

Cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının tutum puanlarının farklılık gösterip 

göstermediğine yönelik yapılan bağımsız gruplar t testi analizi sonucunda, her üç boyutta da 

cinsiyet bakımından anlamlı düzeyde farklılık bulunmamıştır. Tablo 3’te de görüldüğü üzere, 
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bu bulgulara göre çalışmaya katılan altı farklı öğretmenlik programında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının cinsiyete bakımından 

birbirine benzediği söylenebilir. Bununla birlikte, anlamlı düzeyde farklılık olmasa da, “sevgi” 

ve “değer” boyutlarında kadın öğretmen adaylarının, “uyum” boyutunda ise erkek öğretmen 

adaylarının tutumlarının az da olsa daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Eğitim, herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bunun için özel olarak eğitilmiş ya da yetiştirilmiş 

olan öğretmenlerin yapabileceği özel bir meslektir. Bu anlamda, öğretmenlik bu mesleği bilen 

ve seven insanların yapabileceği, özel bir eğitim gerektiren kendine özgü nitelikleri veya 

özellikleri olan ve özveri isteyen bir iştir (Darling-Hammond, 2006, Akt. Özcan, 2011). Bu 

bakımdan, mesleğini seven, isteyerek yapan, kendini mesleki ve kişisel yönden geliştiren, iş 

doyumu ve motivasyonu yüksek, öğrencilerle ve onların aileleriyle olumlu ilişkiler kurabilen, 

sabırlı ve özverisi yüksek kişilerin öğretmenliği tercih etmesi gerekir. Öğretmenlerin bu 

duyuşsal özelliklere sahip olmasında ya da kazanmasında en önemli süreçlerden biri hizmet 

öncesi öğretmen eğitimidir. Bu bağlamda, bu çalışmada altı farklı öğretmenlik programında 

öğrenim gören eğitim fakültesi öğretmen adaylarının mesleklerine karşı tutumları incelenmiştir. 

Çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının genel 

itibariyle olumlu düzeyde olduğunu göstermektedir. Katılımcıların tutum puan ortalaması 

“katılıyorum” düzeyinde çıkmıştır. Bu bulguya göre, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 

gelecekte icra edecekleri mesleği genel olarak benimsedikleri ve çalışmak istedikleri ileri 

sürülebilir. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda (Ayık & Ataş, 2014; Dikmen ve Tuncer, 2018; 

Durmuşçelebi, Yıldız ve Saygı, 2017; Gürbüztürk ve Genç, 2004; Yaman, 2010; Özder, 

Konedralı ve Canan, 2010) benzer bulgulara rastlanmıştır.  

Çalışmada elde edilen bulgulardan bir diğeri, tutum ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin ortaya 

çıkan bulgulardır. Ölçeğin üç alt boyutu ile ilgili yapılan betimsel analiz sonucunda, tutum 

puanlarının en yüksek olarak bulunduğu boyut “değer” boyutu olmuştur (X=4,37). Bu tutum 

puanının ölçeğin seçeneklerine göre “tamamen katılıyorum” düzeyinde çıktığı ve katılımcıların 

değer boyutu kapsamındaki tutum maddelerinin hemen hemen tamamında çok yüksek tutuma 

sahip oldukları söylenebilir. Bu bulgu Çetin (2006) tarafından yapılan çalışmada elde edilen 

bulgu ile benzerlik göstermektedir. Çetin’in çalışmasında değer boyutundaki maddelerin tutum 

puan ortalamaları çok yüksek (X= 4,50 civarı) bulunmuştur. Diğer taraftan, üç boyut arasında 

tutum puan ortalaması en düşük olan boyut ise “sevgi” boyutu olmuştur. Katılımcı öğretmen 

adaylarının bu boyut kapsamında yer alan öğretmenlik mesleği ile ilgili maddelere yönelik 
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tutumlarının diğer iki boyuta nazaran daha düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Bu ölçeği 

geliştiren Çetin (2006) tarafından yapılan çalışmada da benzer bulguya rastlanmıştır. 

Çalışmada ayrıca, öğretmen adaylarının tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık 

gösterip göstermediği incelenmiştir. Bunun için yapılan bağımsız gruplar t testi analizi 

sonucunda, her üç boyutta da öğretmen adaylarının tutumları arasında cinsiyet bakımından 

anlamlı düzeyde farklılık olmadığı görülmüştür. Bu konuda yapılan çeşitli çalışmalarda da 

benzer bulguya rastlanmıştır (Bulut 2009; Dikmen & Tuncer, 2018; Engin & Koç, 2014; Özder, 

Konedralı & Canan, 2010). Buna karşın bazı çalışmalarda ise tam tersi bulgulara ulaşılmıştır. 

Örneğin, Doğan (2013) tarafından yapılan çalışmada ölçeğin “sevgi” alt boyutunda cinsiyete 

göre anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. Farklılığın kadın öğretmen adayları lehine olduğu 

saptanmıştır. Güven ve Kaya’nın (2013) yaptığı çalışmada ise sevgi, değer ve uyum 

boyutlarının her üçünde de kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Bir başka çalışmada (Aydın ve Sağlam, 2012) da öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

ilişkin tutumlarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ve kadın öğretmen adaylarının 

tutumlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır. 

Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

- Öğretmen adaylarının tutum, istek ve motivasyon gibi duyuşsal boyuttaki özelliklerinin 

artırılması için fakülte bünyesinde öğretmen adaylarının da aktif katılım gösterecekleri pedagojik, 

sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenebilir. 

- Öğretim elemanlarının sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimlerin yanı sıra, öğretmen 

adaylarına yaklaşımları ve iletişimleri de oldukça önemlidir. Öğretmen adayları ile samimi, dostça ve 

güvene dayalı iletişim kuran öğretim elemanlarının öğretmenlik mesleğini sevdirmede etkisinin yüksek 

olduğu söylenebilir. 

- Bununla birlikte, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini en iyi tanıdıkları ve zorluklarıyla, 

olumlu yönleriyle karşılaştıkları ortam uygulama (staj) okullarıdır. Bir mesleğin en iyi öğrenildiği yerlerin 

gerçek iş ortamı olduğu düşünülecek olursa, öğretmen adaylarının hem daha erken dönemde, hem de 

daha uzun süre öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılmaları oldukça önemlidir. 

- Bunların yanı sıra, günümüzde öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün, itibarının 

ve ücretlerinin hem ülkemiz özelinde hem de dünya ölçeğinde istenen noktada olmaması, 

meslek tercihi yapacak olan gençlerin mesleğe yönelik tutumlarını ve tercihlerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu bakımdan, hem öğretmenlerin ücretlerinin OECD ülkeleri 

ortalamasına getirilmesi hem de öğretmenlik mesleğinin itibarının gerek MEB gerekse de 
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öğretmen sendikaları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından yükseltilmesine yönelik 

önlemlerin alınması önerilir. 
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TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROFİLLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Soner Mehmet ÖZDEMİR48 
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Simge YILMAZ50 

 

 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Mersin Üniversitesi eğitim fakültesi, temel eğitim bölümü bünyesinde bulunan 

okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği programlarındaki öğretmen adaylarının profillerinin 

demografik değişkenler bakımından incelenmesidir. Elde edilen bulguların, katılımcı öğretmen 

adaylarını demografik ve sosyal yönden daha iyi tanımaya katkı sunması ve bu adaylara daha nitelikli 

eğitim ve öğretim hizmeti vermek için bir girdi teşkil etmesi beklenmektedir. Çalışmada nicel araştırma 

modeli kapsamında, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, ilgili literatürden elde edilen 

bilgiler çerçevesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen bir veri toplama aracı ile toplanmıştır. 

Çalışma grubu, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü bünyesinde yer alan Okul 

Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 1, 2, 3. ve 4. sınıf öğrencileri 

arasından gönüllülük esasına dayanarak oluşturulmuştur. Verilerin analizinde Stata istatistik analiz 

programı kullanılmış olup, veriler uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Katılımcıların profilleri sınıf düzeyi, genel not ortalaması, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, mezun olunan 

lise türü, anne-baba yaşı, anne-baba öğrenim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, anne-baba mesleği 

kategorilerine göre belirlenerek analiz edilmiş ve bulgulara dönüştürülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Temel eğitim, sınıf eğitimi, okul öncesi eğitimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, 

profil, öğretmen adayları 

 

The Examination of Prospective Elementary School Teachers’ Profiles in Terms of 

Demographic and Personal Characteristics: Mersin University Sample 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the background characteristics and profiles of prospective teachers 

in Preschool Teaching and Classroom Education Teaching Programs in primary education department 

at Mersin University. It is hoped that the findings will contribute to the better understanding of the 

prospective teachers and their needs in regards to their demographic and social qualities and help 

inform interested parties such as faculty of education at Mersin University and academics all over the 

country. In this study, a survey was used to collect data on students’ background characteristics. The 

sample consisted of freshmen, sophomore, junior, and senior years of college. Stata statistical program 

was utilized in the data analysis part of the study. Participants’ profiles were examined according to 

following categories; grade level, gender, age, number of siblings, type of high school graduate, parents' 

age, parents' level of education, socio-economic level, and parents’ profession. Lastly, data obtained 

are presented in the form of findings. 

Key words: Elementary education, primary school education, early childhood education, teacher 

training, profile, prospective teachers 
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Üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren öğretmen yetiştirme programları bir ülkenin nitelikli 

insan yetiştirme hedeflerini gerçekleştirmesinde ciddi roller üstlenmektedir. Bir ülkenin hem 

kısa vadeli öğretmen ihtiyacını karşılamak, hem de nitelikli öğretmen yetiştirme sorumluluğuna 

katkıda bulunmak ciddi bir planlama yapmayı, iyi bir eğitim politikası geliştirmeyi ve 

öğretmenlerin seçimini bu doğrultuda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir (Baysen, Çakmak ve 

Baysen, 2017). Dünya genelinde bireyler tarafından öğretmenlik mesleğini tercih etmeyi 

etkileyen faktörler ülkelere göre çeşitlilik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde öğretmenlik 

mesleğini seçmeyi belirleyen en belirgin faktörler genellikle mesleğe duyulan ilgi ve eğilim 

olarak belirtilirken, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik nedenlere bağlı olarak bu mesleğin iş 

garantisi sunması en önemli faktörlerin başında gelmektedir (Sharma, Forlin, Deppeler & 

Guang-Xue, 2013). 

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de de bireylerin öğretmenlik mesleğini 

seçmeleri, daha çok ekonomik nedenlere açıklanabilir. Ülkemizde öğretmenlik mesleği seçimi 

salt olarak üniversiteye giriş sınavlarında alınan başarı puanları değerlendirilerek 

belirlenmektedir. Bu durum iyi bir gelecek kaygısı ve öğretmenlik mesleğine olan yeteneğe 

bakılmaksızın, öğretmen eğitimi programlarında yerleştirilen adaylar ve ülkenin eğitim 

politikaları açısından çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu durumun hem 

öğretmen adayları için, hem de öğrenciler için bazı sorunlara sebep olabileceği göz ardı 

edilmemelidir. Orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında öğrenciler eğitimcilerin 

kalitesinden belirli bir ölçüde bağımsız olarak okul sıralarında gördükleri eğitimin açığını 

kapatabilme motivasyonuna ve kaynaklarına sahipken bu durum temel eğitime tabi daha erken 

yaştaki öğrenciler için sonradan kapanması çok zor gelişimsel zorluklara sebep olabilir.  

Öğretmen eğitimi programları, bir yandan öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel yönden 

geliştirerek, nitelikli öğretmen yetiştirilmesine katkıda bulunmak, diğer yandan ise bir ülkenin 

bilim, teknoloji, ekonomi ve sanat gibi alanlarda gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasına katkı 

sağlamak bakımından önem taşır. Öğretmen eğitiminin nitelikli olmasını etkileyen kurumsal 

veya işlevsel birtakım faktörler vardır. Söz konusu öğretmenlik programını tercih eden 

öğrencilerin akademik yeterlikleri ile bu öğrencilerin demografik, kişisel ve sosyal özellikleri 

bu faktörlerin başlıcaları arasındadır. Bu bakımdan, Ok ve Önkol’un (2007) da vurguladığı gibi, 

öğretmen yetiştirme kurumları (eğitim fakülteleri) daha etkili bir öğretmen eğitimi programı 

sunmak, olumlu öğrenme ortamları ve sosyal bir çevre oluşturmak için öğrencilerinin 

profillerini/özelliklerini dikkate almalıdır. 
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Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Mersin Üniversitesi eğitim fakültesi, temel eğitim bölümü 

bünyesinde bulunan okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği programlarındaki öğretmen 

adaylarının profillerinin demografik değişkenler bakımından incelenmesidir. Araştırmada elde 

edilen bulguların, katılımcı öğretmen adaylarını demografik ve sosyal yönden daha iyi 

tanımaya ve bu adaylara daha nitelikli eğitim ve öğretim hizmeti vermek için bir girdi teşkil 

edeceği beklenmektedir.  

 

YÖNTEM 

Çalışma nicel araştırma modeli kapsamında, betimsel tarama modeli kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem aracılığıyla araştırma evreni içinde bulunan tüm bireylerin veya 

belli bir örneklem grubunun belirli bir konuda hâlihazırda sahip oldukları görüşleri, algıları, 

tutumları, sorunları vb. özellikleri betimleyerek ortaya koymak amaçlanır. Bu bağlamda, 

çalışmada Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının profilleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. 

 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü bünyesinde yer 

alan Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Programlarında öğrenim gören 1, 2, 3. 

ve 4. Sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esasına dayanarak 299 sayıda öğrenci 

oluşturmuştur ve bu sayının %35.3’ünü (n=117) sınıf öğretmenliği ve %32.3’ünü (n=182) okul 

öncesi öğretmenliği öğrencileri oluşturmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Veriler, ilgili literatürden elde edilen bilgiler ve veriler çerçevesinde araştırmacılar tarafından 

geliştirilen bir veri toplama aracı ile toplanmıştır. Bu çalışma kapsamında, katılımcılar 

toplamda 19 çoktan seçmeli soruyu yanıtlamıştır. Soruların içeriğini ağırlıklı olarak 

katılımcıların ve ailelerin demografik, kişisel ve sosyal özellikleri oluşturmaktadır. Bu 

özellikler: “Sınıf düzeyi, genel not ortalaması, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, mezun olunan lise 

türü, anne-baba yaşı, anne-baba öğrenim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, anne-baba mesleği” 

olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde Stata istatistik analiz programı kullanılmış, veriler 

frekans ve yüzde hesaplanarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR 
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Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular aşağıda tablolar ve 

yorumlar şeklinde sunulmuştur. 

Tablo 1. Eğitim programının türüne göre sınıf seviyelerine göre dağılımı    

  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği 

  

Toplam 

Öğrenci 

Katılım Sayısı 

ve Yüzdesi 

Toplam 

Öğrenci 

Katılım Sayısı 

ve Yüzdesi 

Toplam 

Öğrenci 

Katılım Sayısı 

ve Yüzdesi 

1. Sınıf 174 103 59,2% 70 16 22,9% 104 87 83,7% 

2. Sınıf 237 120 50,6% 74 50 67,6% 163 70 42,9% 

3. Sınıf 208 24 11,5% 82 9 11,0% 126 15 11,9% 

4. Sınıf 276 52 18,8% 105 42 40,0% 171 10 5,8% 

Toplam 895 299 33,4% 331 117 35,3% 564 182 32,3% 

 

Mersin Üniversitesi temel eğitim bölümüne kayıtlı toplam öğrenci sayısı, araştırmaya katılan 

toplam öğrenci sayısı ve örneklemin çalışma evrenine göre oranı tablo 1’de belirtilmiştir. Temel 

eğitim bölümüne kayıtlı toplam 895 öğrenci bulunmaktadır. Sınıf öğretmenliği anabilim dalı 

öğrencilerinin toplam öğrenci sayısına oranı %37 iken bu oran okul öncesi eğitimi anabilim dalı 

için ikinci öğretim programının varlığı nedeni ile yaklaşık %63 olarak belirlenmiştir. Okul 

öncesi eğitimi programının ikinci öğretimi 2018-2019 akademik yılı itibari ile kapatılmış 

olmasına rağmen programda 2., 3. ve 4. Sınıfa devam eden öğrenciler bulunmaktadır. Bu 

nedenle okul öncesi öğretmenliği programına devam eden öğrenci sayısı, sınıf öğretmenliğine 

devam eden öğrenci sayısına göre daha fazladır. Çalışmaya katılan öğrenci sayısı incelenecek 

olursa, temel eğitim genelinde toplam 299 (%33.4) öğretmen adayı,  sınıf öğretmenliği anabilim 

dalı kapsamında 117 (%35.3) ve okul öncesi bölümü kapsamında da 182 (%32.3) öğretmen 

adayı çalışmaya gönüllük olarak katılmıştır. Çalışmaya en az katılım sınıf öğretmenliği 3. Sınıf 

öğrencileri ve okul öncesi öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden olup, katılım oranı 

yüzdeleri sırayla %11, %11.9, ve %5.8 olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 2. Eğitim programının türüne göre katılımcıların 

cinsiyete göre dağılımları 

  

Temel 

Eğitim 

Sınıf 

öğretmenliği 

Okul Öncesi 

öğretmenliği 

Kadın 78,0% 74,4% 80,3% 

Erkek 19,3% 23,1% 16,9% 

 

Temel eğitim bölümüne kayıtlı öğrencilerin cinsiyetlerine göre incelendiği veriler tablo 2’de 

verilmiştir. Bu veriler incelendiğinde sınıf öğretmenliği programına kayıtlı kız öğrenci sayısının 

toplam öğrenci sayısına oranının %74.4 olduğu belirtilirken, bu oranın okul öncesi eğitim 

programında %80.3’lere ulaştığı görülmektedir. Türkiye’de genel olarak eğitim fakültelerine 
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kayıtlı kız öğrencilerin oranı erkek öğrencileri geçmektedir ve bu durum temel eğitim 

bölümünde çok daha belirgindir. Bu çalışma kapsamında, benzer durumun Mersin 

üniversitesinde de gözlendiği görülmektedir. 

 

Tablo 3. Eğitim programının türüne göre katılımcıların  yaş 

dağılımı 

  

Temel 

Eğitim 

Sınıf 

öğretmenliği 

Okul öncesi 

öğretmenliği 

18-19 29,0% 14,5% 38,3% 

20-21 42,0% 46,2% 39,3% 

22-23 15,0% 30,8% 4,9% 

24-25 4,7% 3,4% 5,5% 

26 ve üstü 8,0% 3,4% 10,9% 

 

Temel eğitim bölümüne kayıtlı öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre ortalama yaş 

dağılımları ile ilgili veriler tablo 3’de belirtilmiştir. Dağılımlar genel olarak incelendiğinde 

öğrencilerin büyük bir oranının 18-19, 20-21 ve 22-23 yaş gruplarında toplandığı bulunmuştur. 

Temel eğitim bölümü genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin sadece %12.7’sinin 24-25 

ve 26 ve üstü yaş gurubunda yer aldığı görülmüştür. Bu verilerin içinde ilginç bir durum okul 

öncesi öğretmenliğinde 26 ve üstü yaş grubu için gözlemlenmiştir. Bu programa kayıtlı 

öğrencilerin toplamda %10.9’undan fazlası 26 ve üstü yaş grubunda yer almaktadır. 

 

 

Tablo 4. Eğitim programının türüne göre katılımcıların kardeş 

sayısının dağılımı 

  
Temel Eğitim 

Sınıf 

Öğretmenliği 

Okul öncesi 

öğretmenliği 

1 4,3% 5,1% 3,8% 

2 22,3% 27,4% 19,1% 

3 21,0% 21,4% 20,8% 

4 17,0% 14,5% 18,6% 

5 11,3% 7,7% 13,7% 

6 ve üstü 23,0% 22,2% 23,5% 

 

Araştırmada kardeş sayısının anabilim dalına göre incelendiği veriler tablo 4’de yer almaktadır. 

Bu tablo incelendiğinde genel olarak temel eğitim bölümündeki öğrencilerin %23’ünün 6 ve 

üstü kardeşi olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin sadece %4.3’ünün bir kardeşe sahip olduğu 

bulunmuştur. Sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerden 4 veya daha fazla 

kardeşe sahip olanların yüzdesi %44.4 olarak belirlenmiş olup, bu yüzde okul öncesi 

öğretmenliği programında öğrenim gören öğrenciler için %55.7 oranındadır. 
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Tablo 5. Eğitim programının türüne göre mezun olunan lise tipinin dağılımı 

  

Temel 

Eğitim 

Sınıf 

Öğretmenliği 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Düz Lise 12,0% 10,3% 13,1% 

İngilizce ağırlıklı özel lise 2,0% 3,4% 1,1% 

Anadolu lisesi 51,7% 54,7% 49,7% 

Anadolu öğretmen lisesi 6,3% 8,6% 4,9% 

Fen lisesi 0,3% 0,0% 0,6% 

Meslek lisesi 10,7% 8,6% 12,0% 

Kız meslek lisesi 6,0% 0,9% 9,3% 

Özel lise 3,0% 6,8% 0,6% 

Diğer 8,0% 6,8% 8,7% 

 

Temel eğitim öğrencilerinin mezun olduğu lise tiplerinin incelendiği veriler tablo 5 

sunulmuştur. Bu veriler incelendiğinde, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%51.7) Anadolu 

lisesi mezunu olduğu görülmektedir. Diğer lise tiplerinden oranı en az olanı %0.3 ile fen 

lisesidir. Fen lisesi mezunu olan bu öğrencilerin tamamı okul öncesi öğretmenliği programını 

tercih etmiştir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenliği programını tercih eden öğrencilerin %9.3’ü kız 

meslek lisesi mezunu iken, sınıf öğretmenliği programını tercih eden öğrencilerin sadece 

%0.9’u kız meslek lisesi mezunudur.  

Tablo 6. Eğitim programının türüne göre katılımcıların anne -babalarının 

yaş dağılımı 

 
Temel  

Eğitim 

Sınıf 

Öğretmenliği 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

  Anne Baba Anne Baba Anne Baba 

30-39 9,7% 2,0% 8,6% 2,6% 10,4% 1,6% 

40-49 52,7% 32,0% 54,7% 35,9% 51,4% 29,5% 

50-59 29,7% 43,3% 29,1% 41,9% 30,1% 44,3% 

60-60 3,3% 10,0% 3,4% 8,6% 3,3% 10,9% 

70 ve Üstü 0,3% 1,0%   0,9% 0,6% 1,1% 

 

Katılımcıların anne ve babalarının yaşlarının ve eğitimlerinin incelendiği veriler tablo 6 ve tablo 

7’de sunulmuştur. Temel eğitim bölümü öğrencilerinin yarıdan fazlasının (%52.7) annesinin 

yaşları 40-49 iken, babalarının %43.3’ü 50-59 yaş aralığındadır. Toplamda katılımcıların 

%82.4’ünün anneleri ve %75.3’ünün babaları 40-49 ve 50-59 yaş grubu arasında 

bulunmaktadır. Öğrencilerin %1’den daha az bir kısmının anne ve babaları 70 ve üstü yaş 

grubuna girmektedir. Anne ve babaların eğitim seviyeleri incelendiğinde, temel eğitim 

bölümüne kayıtlı öğrencilerin annelerinin %20.3 oranında ve babalarının %16.2 oranında okur-

yazar olmadığı gözlemlenmiştir. Bu anlamda okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği 
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programına devam eden öğrencilerin ebeveynlerinin okur-yazar olma durumları bakımından 

bir farklılık gözlemlenmiştir.  

 

Tablo 7. Eğitim programının türüne göre katılımcıların anne -babalarının eğitim 

düzeylerinin dağılımı 

 Temel Eğitim Sınıf Okul Öncesi 

 Anne Baba Anne Baba Anne Baba 

Okur-yazar değil                   20,3% 16,2% 23,0% 8,0% 12,0% 5,5% 

İlkokul mezunu  44,3% 41,9% 45,9% 34,3% 30,8% 36,6% 

Ortaokul mezunu   14,0% 13,7% 14,2% 18,7% 15,4% 20,8% 

Lise mezunu           15,0% 22,2% 10,4% 24,7% 27,4% 23,0% 

Üniversite mezunu    5,3% 6,0% 4,9% 12,3% 14,5% 10,9% 

Yüksek lisans – doktora         1,0%   1,6% 

 

Sınıf öğretmenliğine kayıtlı öğrencilerin annelerinin %23 oranında okur-yazar olmadığı rapor 

edilmişken, bu oranın okul öncesi öğretmenliği öğrencilerin anneleri için %12 oranınd olduğu 

görülmüştür. Her iki programa devem eden öğrencilerin anne-babaların lise mezuniyeti ve 

üniversite mezuniyeti oranları açısından da farklılık gösterdiği bulunmuştur. Sınıf öğretmenliği 

için lise mezunu anne oranı %10.7 ve üniversite mezunu anne oranı %4.9 iken, bu oran okul 

öncesi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin anneleri için %27.4 ve %14.5 

oranındadır. Genel olarak, okul öncesi öğretmenliğine kayıtlı öğrencilerin annelerinin eğitim 

seviyelerinin sınıf öğretmenliğine kayıtlı öğrencilerin annelerine kıyasla daha yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. Her iki programa kayıtlı öğrencilerin babaların eğitim düzeyinde büyük bir 

fark bulunmamıştır.  

 

Tablo 8. Eğitim programının türüne göre katılımcıların 

ailelerinde öğretmen olması durumunun dağılımı 

  

Temel 

eğitim 

Sınıf 

öğretmenliği 

Okul öncesi 

öğretmenliği 

Evet 35,1% 33,9% 35,8% 

Hayır 65,0% 66,1% 64,2% 

 

Öğrencilerinin ailelerinde öğretmen bulunması, öğrencilerin devam ettikleri programın onların 

ilk lisans programları olup olmadığı ve ailenin sosyoekonomik durumunu belirten veriler sırası 

ile tablo 8, tablo 9 ve tablo 10’da sunulmuştur. Bu verilere göre, sınıf öğretmenliğine kayıtlı 

öğrencilerin %33.9’unun ailesinde öğretmen bulunurken, okul öncesi öğretmenliği programına 

devam eden öğrencilerin ailelerinde %35.8 oranında öğretmen bulunmaktadır.  
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Tablo 9. Eğitim programının türüne göre katılımcıların 

devam ettikleri programların ilk lisans programı olma 

durumunun dağılımı 

  

Temel 

eğitim 

Sınıf 

öğretmenliği 

Okul öncesi  

öğretmenliği 

Evet 82,3% 78,9% 84,3% 

Hayır 17,8% 21,2% 15,7% 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %82.3’ü temel eğitim bölümü tercihlerinin ilk tercihleri 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu oran anabilim dalına göre değişiklik göstermektedir. Sınıf 

öğretmenliği öğrencilerinin %78.9’u, öğrenim gördükleri programın, ilk tercihleri olduğunu 

belirtmişlerdir Bu oran okul öncesi öğretmenliği için %84.3 civarındadır.  

 

Tablo 10. Eğitim programının türüne göre ailelerinin SED düzeyleri 

  

Temel 

eğitim 

Sınıf 

öğretmenliği 

Okul öncesi 

öğretmenliği 

Asgari Altı 28,8% 23,5% 32,2% 

Asgari - 3000 arası 44,9% 43,5% 45,8% 

3001 - 5000 20,9% 24,4% 18,6% 

5001 - 7000 3,4% 5,2% 2,3% 

7000 ve Üzeri 2,1% 3,5% 1,1% 

 

Ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri incelendiğinde, temel eğitim bölümüne kayıtlı öğrencilerin 

%28.8’i asgari ücretin altı ve %44.9’u asgari-3000 TL arasında aile gelirleri olduğunu 

belirtmişlerdir. Anabilim dallarına göre incelendiğinde, okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin 

%32.2 si asgari ücret altı aile gelir beyan etmişlerdir ve bu oran sınıf öğretmenliği öğrenciler 

için %23.5’tir. Öğrencilerin %10’dan daha az bir kısmı sadece 5,000 TL ve üzeri aile geliri 

beyan etmişlerdir.  

 

Tablo 11. Eğitim programının türüne göre katılımcıların 

annelerinin meslek durumu dağılımı 

  

Temel 

Eğitim 

Sınıf 

Öğretmenliği 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Ev Hanımı 88,1% 87,1% 88,7% 

İşçi 2,1% 1,7% 2,3% 

Memur 4,4% 6,9% 2,8% 

İşsiz 1,4% 0,0% 2,3% 

Esnaf 0,3% 0,0% 0,6% 

Çiftçi 0,3% 0,9% 0,0% 

Diğer 3,4% 3,5% 3,4% 

 

Anne ve babaların mesleklerin rapor edildiği veriler tablo 11 ve tablo 12’de sunulmuştur. Bu 

verilere bakıldığında, öğrencilerin annelerinin %88.1’inin ev hanımı olduğu gözlemlenmiştir. 
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Bu oranlar anabilim dalları açısından farklılık göstermemekle birlikte, sınıf öğretmenliği için 

%87.1 ve okul öncesi öğretmenliği için %88.7’dir.  

 

Tablo 12. Eğitim programının türüne göre katılımcıların babalarının meslek 

durumu dağılımı 

  
Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

İşçi 20.6% 18.5% 22.0% 

Memur 15.4% 15.9% 15.0% 

Esnaf 8.7% 9.7% 8.1% 

Çiftçi 10.1% 8.0% 11.6% 

Serbest Meslek 11.9% 14.2% 10.4% 

İşsiz 1.8% 2.7% 1.2% 

Diğer 2.3% 28.3% 20.8% 

 

Bulgular incelendiğinde, katılımcılarının beşte birinin (%20.6) babasının işçi, %15.4’ünün 

memur, %11.9’unun serbest meslek ve %10.1’inin ise çiftçi olduğu görülmektedir.  

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmanın bulgularına göre, Mersin Üniversitesi eğitim fakültesi temel eğitim bölümünde 

öğrenim gören 895 öğrenci bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim programı, örgün öğretim ve 

ikinci öğretim programlarından oluştuğu için, okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 

toplam sayısı, sınıf öğretmenliğine kayıtlı toplam öğrenci sayısından fazladır. Bu çalışmaya 

Temel Eğitim Bölümü genelinde 299 öğretmen adayı, sınıf öğretmenliği programından 117, 

okul öncesi öğretmenliği programından ise 182 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. 

Genel olarak bakıldığında, Türkiye’de (Öztürk-Akar, 2012) temel eğitim bölümüne kayıtlı 

öğrencilerin çoğu (%75) kız öğrencilerden oluşmaktadır. Benzer bir şekilde Almanya, 

Avusturalya ve Çin’de de öğretmen eğitimi programları ağırlıklı olarak kadınlar tarafından 

tercih ediliyor (Bruinsma & Jansen, 2010; Sinclair, 2008). Bu durum Mersin üniversitesi için 

de geçerli olup, temel eğitim bölümünde hem sınıf öğretmenliği hem de okul öncesi 

öğretmenliği programlarına kayıtlı öğrencilerin yaklaşık büyük bir oranını kız öğrenciler 

oluşturmaktadır. 

Katılımcı öğrencilerin yaş gruplarına bakıldığında, her iki programa devam eden öğrencilerin 

büyük bir kısmının 18-23 yaşları arasında olduğu, yalnızca %12.7’lik bir kısmının 24 yaş ve 

üzeri grupta toplandığı görülmüştür. Sınıf öğretmenliği programından farklı olarak, okul öncesi 

öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin %10.9’ undan fazlasının, 26 yaş ve üzeri 

olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının kardeş sayılarına bakıldığında ise her iki programa 

devam eden öğrencilerin %23’ünün 6 ve üzeri sayıda kardeşi olduğu görülmüştür. Sınıf 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
340 

öğretmenliği programına devam eden öğrencilerin %44.4’ü en az 4 ve üzeri kardeşe sahipken, 

okul öncesi öğretmenliği programına devam eden öğrencilerde ise bu oran %55.7’dir.  

Katılımcıların mezun oldukları okul türleri her iki programa devam eden öğrenciler için büyük 

çoğunlukta (%51.7) Anadolu lisesidir. Sonuçlar her iki programa kayıtlı öğrencilerin çok az bir 

kısmının (%0.3) fen liselerinden mezun olduğunu yansıtırken, bu mezunların tamamının okul 

öncesi öğretmenliği programına kayıt yaptırdığını göstermiştir. Temel eğitim bölümüne devam 

eden katılımcıların ebeveynlerinin büyük bir oranının (%82.4) annesinin ve %75.3’ünün 

babasının en az 40 yaşında olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların ebeveynlerinin okur-yazarlık seviyeleri bakımından farklılık gösterdiği 

bulunmuştur. Sınıf öğretmenliği programına devam eden öğrencilerin annelerinin okur yazarlık 

oranının, okul öncesi öğretmenliği programına devam eden öğrencilerin annelerinin okur 

yazarlık oranından daha düşük olup sırasıyla %20.3 ve %16.2 şeklindedir. Katılımcıların 

annelerinin lisans mezuniyet durumlarında da benzer sonuç görülmüştür. Katılımcı öğrencilerin 

babalarının eğitim durumu düşük olup, öğrencilerin kayıtlı olduğu program türüne göre farklılık 

göstermemiştir. Ailede öğretmen bulunup bulunmaması durumu ise her iki program türüne 

kayıtlı olan öğrenciler için de benzer olup, yaklaşık %34 oranındadır.  

Katılımcıların büyük çoğunluğu seçtikleri öğretmenlik eğitimi programının ilk tercihleri 

olduğunu belirtmiştir. Bu oran okul öncesi öğretmenliği programına devam eden öğrencilerde 

ve sınıf öğretmenliği programına devam eden öğrencilerde nispeten yüksektir ve öğretmenlik 

mesleğini seçilme nedenlerinin araştırıldığı araştırma sonuçları ile uyumluluk göstermektedir 

(Öztürk-Akar, 2012). Öğretmen adaylarının sosyoekonomik seviyelerine baktığımızda okul 

öncesi öğretmenliği öğrencilerinin gelir seviyelerinin ve sınıf öğrenciliği öğrencilerine göre 

daha düşük olduğu (%23.5) ve asgari ücretin altında olduğu görülmüştür. Katılımcıların 

ebeveynlerinin meslek gruplarına bakıldığında, her iki programa devam eden öğrencilerin 

annelerinin büyük çoğunlukta (%88.1) ev hanımı olduğu, babalarının mesleklerinin ise 

çeşitlilik gösterdiği görülmüştür. Bu çalışmada yer alan öğrencilerin ortalama sosyoekonomik 

düzeyi Türkiye genelindeki öğretmen yetiştirme programı öğrencileri ile benzerlik 

göstermektedir (Şeker, Deniz, & Görgen, 2015). 
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OTOMİKOZ ETKENİ CANDİDA TÜRLERİ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIĞI  

Hafize SAV 

 Giriş: Otomikozlar, sıklıkla dış kulak yolunu da kapsayan fungal enfeksiyonlardır. En sık 

etken Aspergillus ve Candida türleridir. Amacımız hastanemizde izole edilen otomikoz etkeni  

Candida spp türlerinin epidemiyolojisini  ve antifungal duyarlılığını belirlemektir. 

Method: Mikrobiyoloi ve mikoloji laboratuvarına gelen 467 kulak kültürü değerlendirildi. 

Kulaktan alınan örneklerden direkt bakının yanı sıra Saboroud dextroz ağara ekim yapıldı. 

Üreme saptanan mayaların germ tüp ve klamidospor oluşturması, 45 °C’de üremesi, SDA 

besiyerindeki koloni özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Posakonazol, klotrimazol, bifanazol  

antifungal duyarlılığı için Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)”, M27-A3 

mikrodilüsyon yöntemi  uygulandı. 

Bulgular: Toplamda 27 Candida türü izole edildi. İzole edilen türler 7(%26 )C glabrata,12( 

%44.4) C albicans, 7(%26) C parapsilosis,1(%3.6)C tropicals olarak tanımlanmıştır. 

Posakonazol için , klotrimazol, bifanazol antifungallerinin geometrik ortalamaları sırasıyla 0,22 

μg/mL,1.98 μg/mL,0.7 μg/mL  olarak bulundu. 

Sonuç:  En sık izole edilen tür C albicans olup en potent ilaç posakonazol olarak tespit 

edilmiştir. 

 

IDENTIFICATION OF CANDIDA SPP İN OTOMYCOSIS AND ANTIFUNGAL 

SUSCEPTIBİLITY. 

Introduction:  Otomycosis is a fungal infection that frequently involves the external auditory 

canal. Candida spp., and Aspergillus spp., are the most common fungal pathogens .The aim of 
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this study was to determine the etiologic agents and antifungal susceptibility pattern of Candida 

otomycosis in  our hospital. 

Method: In total 467 ear cultures were examined. .After removal of ear infectious samples, 

some of them were placed on the slides for direct examination and also a portion of them was 

plated on the Sabouraud dextrose agar. The yeasts were evaluated according to germ tube, and 

chlamydospore formation, reproduction at 45°C, colony characteristics on SDA medium. The 

commercial method Phoenix (Becton Dickinson,USA) was also used for identification. Clinical 

and Laboratory Standards Institute (CLSI), M27-A3 microdilution method was applied for 

posaconazole, clotrimazole, bifanazole antifungal susceptibility. 

Findings: A total of 27 Candida species were isolated. Isolated species were identified as, 12 

(44.4%) C albicans, 7 (26%) C parapsilosis, 7 (26%) C glabrata, 1 (3.6%) C tropicals. The 

geometric mean (GM) of the minimum inhibitory concentration (MIC) for posaconazole, 

clotrimazole, bifanazole was 0,22   μg/mL, 1.98  μg/mL, 0.7  μg/mL, respectively. 

 Results:  C albicans   was the predominant aetiological agent . On the basis of the GM values, 

the most effective  antifungal is  posaconazole. 

GİRİŞ: 

Otomikoz, dış kulak kanalı derisinin mantar enfeksiyonudur. Etkeni sıklık sırasına göre 

Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Mucor, Candida ve dermatofit türleridir(Adeosun AA, 

Bakare RA, Fayemiwo SA, &  Ogunleye VO,2010) . Otomikoz epidemiyolojisi globaldir; 

Ancak, tropik ve subtropiklerin sıcak, nemli ve tozlu ortamı otomikozu bu bölgelerde daha 

yaygın hale gelebilmektedir(Fasunla J, Ibekwe T& Onakoya P,2008). Otomikoz 

infeksiyonlarının tedavisinde, mekanik debridman sonrası topikal antimikotik ajanlar 

(ketokonazol, flukonazol, mikonazol, siklopiroksolamin, tolnaftat vb.) uygulanmaktadır(Ho T, 

, Coker NJ Vrabec JT, & Yoo D,2006 ). Tanısı genellikle klinik olarak konulmakla birlikte, 
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alınan klinik örneklerin mikolojik kültür ve direkt mikroskobik inceleme sonuçlarına göre tanı 

doğrulanmalıdır( Klemm E&, Vennewald I,2010). 

 Bu çalışamada hastanemize mikoloji laboratuvarına gelen kulak örneklerinden üreyen Candida 

türlerinin tanımlanması ve posakonazol için,  klotrimazol, bifanazol antifungallerine karşı 

duyarlılık sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. 

 METHOD: 

Mikrobiyoloi ve mikoloji laboratuvarına gelen 467 kulak kültürü değerlendirildi. Örnekler 

Sabouraud dekstroz agar (SDA) (Oxoid İngiltere) ekilmiştir Üreme saptanan mayaların germ 

tüp ve klamidospor oluşturması, 45 °C’de üremesi, SDA besiyerindeki koloni özelliklerine göre 

değerlendirildi. Tanımlamada ayrıca ticari yöntem Phoenix (Becton Dickinson, ABD )  

kullanılmıştır.Tür düzeyinde tanımlanan kökenler antifungal duyarlılık testi yapıldı. 

Posakonazol, klotrimazol, bifanazol antifungal duyarlılığı için Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI)”, M27-A3 mikrodilüsyon yöntemi  uygulandı. 

 BULGULAR: 

Toplamda 27 Candida türü izole edildi. İzole edilen türler 7(%26 )C glabrata,12( %44.4) C 

albicans, 7(%26) C parapsilosis,1(%3.6)C tropicals olarak tanımlanmıştır. Posakonazol için , 

klotrimazol, bifanazol antifungallerinin geometrik ortalamaları sırasıyla 0,22 μg/mL,1.98 

μg/mL,0.7 μg/mL  olarak bulundu.En sık izole edilen tür C albicans türü olmuştur.Standart 

antifungal duyarlılık yöntemi üç antifungale uygulanmıştır. En etkili  ilaç Posakonazol olarak 

tespit  edilmiştir. 

 TARTIŞMA: 

Otomikoz doğru tanı ve uygun tedavi yetersizliği halinde özellikle riskli hasta gruplarında ciddi 

sorunlar oluşturabilmektedir. Bu çalışmada hastanemizde otomikoz Candida etkenlerinin 

epidemiyolojisi ve bu türlerin tedavsinde uygun antifungal tedavi seçimi için bazı antifungallere 
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karşı bu türlerin duyarlılığının belirlenmesi hedeflenmiştir. En sık otomikoz tekeni tür C 

albicans   olarak saptanmıştır. Kayseri ‘  de yapılan farklı bir çalışmada en sık maya etkenlerini 

ise sırasıyla C.albicans (%9.4) ve C.tropicalis (%4.7) olarak bulmuşlardır(Erdem F ,Koç AN& 

Oğuzkaya M,1998). Manisa da yapılan çalışmada ise en sık izole edilen tür 97 C tropicalis,39 

C albicans olarak tanımlanmıştır (Başkesen T, Değerli K, Ecemiş T& Günhan K,2012). 

Tedavide farklı antifungaller bulunmaktadır. Non invaziv otomikoz enfeksiyonlarının 

tedavisinde lokal temizleme ve antifungal kullanımı önemlidir. İnvaziv türlerde ise oral 

antifungaller de tercih edilebilmektedir. Posakonazol antifungalinin küflere karşı antifungal 

duyarlılığı incelendiğinde düşük MİK değerleri tespit edilidği görülmüştür(Badali H, 

Dolatabadi S, Fakhim H,&Mirhendi H,2016). Klotrimazol ise izole edilen mantar türlerine göre 

farklı MIK değerleri gösterebilmektedir (Abutalebian S, Bahardoost M, Daie Ghazvini 

R,&Elahi M ). Klinik çalışmanın bir tanesinde Bifanazole antifungalinin otomikoz tedavisinde 

etkin olduğu bildirilmiştir(Falser N,1984). Bizim çalışmamızda invitro çalışma olup 

bifonazolün klotrimazole göre etkinliğinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 Sonuç olarak otomikoz tedavisi önemlidir. Otomikoz olgularında patojen mantar türlerinin 

bilinmesinin, uygun tedavinin belirlenmesinde ve başarısında önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu çalışmada bölgemiz de otomikoz etkeni Candida türlerinin 

epidemiyolojisi ve antifungal duyarlılığı hakkında bilgi verilmiştir. 
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Eko Tasarım Yaklaşımı İle İnovatif Lazer Sistemlerin Mersin Sanayiinde 

Kullanımı 

*51Tuncay ŞİMŞEK  

**52 Orhan ERDEN 

 

Özet 

Lazer sistemleri günümüzde gelişimi hızla devam eden teknolojik yeniliklerin başında 

gelmektedir. Birçok alanda uygulaması bulunan lazer teknolojilerinin Mersinde kullanımı son 

yıllarda önemli derecede artmaktadır. Bu çalışmada,  eko tasarım yaklaşımı ile inovatif lazer 

sistemlerin üç ana aşamadan oluşan süreçte analizi yapılmıştır. Ekonomik yönden analizde; 

Mersin sanayiinde kullanılan klasik yöntemlere göre inovatif lazer sistemlerin ekonomik 

açıdan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çevresel yönden yapılan analizde; inovatif lazer 

sistemlerin Mersin sanayiinde çevre üzerindeki etkileri incelemesi yapılmıştır. Sosyal yönden 

ise; inovatif lazer sistemlerinden Mersin sanayiinde toplumsal beklentileri, ihtiyaçları ve sosyal 

etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada eko tasarım yaklaşımı ile inovatif lazer sistemlerin Mersin 

sanayiinde kullanımı ve projeksiyonları araştırılarak literatüre katkı sağlanması da 

hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Eko tasarım, Lazer, İnovasyon 

 

The Usage of Innovative Laser Systems in Mersin Industry with Eco Design Approach 

Abstract 

Laser systems are one of the leading technological innovations that are developing rapidly. The 

usage of laser technologies, which have applications in the various field, has increased 

significantly in recent years. In this study, innovative laser systems are analyzed in three main 

stages with an eco-design approach. In economic analysis; economic effects of innovative laser 

systems are tried to be determined according to classical methods used in Mersin industry. In 

environmental analysis; the effects of innovative laser systems on the environment in Mersin 

industry were investigated. In social analysis; social expectations, needs and social impacts of 

innovative laser systems in Mersin industry were investigated. In this study, it is aimed to 
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contribute to the literature by using eco design approach and the projection of innovative laser 

systems in Mersin industry. 

Key Words: Eco design, Laser, Innovation 

 

Giriş  

Akdeniz bölgesinin gözde şehirlerinden, Türkiye'nin en büyük limanına sahip Mersin, 

ülkemizde kurulan ilk serbest bölgeye sahiptir. 26 bölge sınıflandırmasında, TR62 (Adana, 

Mersin) bölgesi 9. Sırada gelmektedir. Sanayileşmede en dikkat çekici bölge, 1970’lerin sanayi 

havzası olan Adana-Mersin’dir. Bu bölgenin 2004’te sanayi katma değerinde yüzde 3,3 olan 

payı 2011’de yüzde 3’e kadar gerilemiştir. Bu bölgenin sınırdaşı Hatay ve Gaziantep ile civar 

illeri görece ilerlemiş ve hepsi birlikte ele alındığında bu “güney” bölgesinin 2004’ta sanayi 

katma değerinde yüzde 7,2 olan payı, 2011’de yüzde 7,7’ye çıkmıştır (TMMOB, 2016). 

 

Mersin özelinde ise; Mersin ili üretimini ve ihracatını sürekli arttırmaktadır ancak kar oranları 

ise buna paralel şekilde artmamaktadır. Bunun da nedeni; düşük ve arta teknolojili bir üretim 

sistemine sahip olunmasıdır. Maalesef Mersin sanayisi de ülkemizde bulunan birçok bölgede 

olduğu gibi günümüzde ciddi katma değer üretemeyen ve ekonomik olarak gelişimi yavaş olan 

sanayi bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle hem ülke hem de Mersin olarak orta 

teknolojili üretimden, daha çok katma değer yaratacak olan yüksek teknolojili üretime 

geçilmesi gerekmektedir. Ar-Ge’ye daha fazla önem verilmesi ve günümüz sanayi devrimi olan 

Endüstri 4.0’ın sektörlere entegre edilmesi en önemli hususların başında gelmelidir (Ekonomik 

rapor, 2016). 

 

Mersin sanayiinde karşılaşılan birçok teknik ve ekonomik sorunun üstesinden gelmek amacıyla 

İnovatif Lazer Sistemlerinden yararlanılabilir. İnovatif Lazer Sistemlerin kullanımı gün 

geçtikçe çok hızlı olmamakla birlikte Mersin’de yavaş yavaş kullanımı yaygınlaşmaktadır.  

Lazer 

Lazer, ingilizce laser kelimesinin “light amplificationa by the stimulated emission of radiation” 

ilk harflerinden oluşturulmuştur. Türkçeye “uyarılmış radyasyon ışıması tarafından 

güçlendirilmiş ışık” şeklinde kelime anlamı çevrilebilir. Lazer genelde kızılötesi ve morötesi 

spektrumda yer alabilecekleri gibi, görünür spektrum aralığında da yer alabilirler. UV lazerler 

(200-400 nm), He-Ne lazerler (632.8 nm), Nitrojen Lazer (337.1 nm), argon(488 nm), diode 

lazer (510-980 nm) ve CO2 lazer (10.600 nm) genel amaçlı olarak kullanılan lazer çeşitleridir 

(Şekil 1), (Hernandez, 2010) .  
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Şekil 1. Elektromanyetik spektrum ve tarımda kullanılan lazerler (Hernandez, 2010) 

 

Lazer; biri %100 yansıtıcı(M1) diğeri ise %98 yansıtıcı(M1)  iki ayna arasına yerleştirilmiş aktif 

ortamdan oluşur. Aktif ortamda;  Helyum-Neon, CO2, Nd- YAG, Ti-Safir, Argon İyon, Yakut 

vb. gibi maddeler olabilir. Aktif ortama dışardan ısı, ışık, elektrik, kimyasal vb. gibi enerji 

verilerek aktif ortam tetiklenerek foton yayılması sağlanır. Yayılan fotonlar sistemde yer alan 

iki ayna arasında gidip gelerek hem şiddetini artırır hem de birbirine paralel duruma geçer. 

Aynalar arasında hareket eden fotonlar belirli bir eşik şiddetine ulaştıktan sonra %98 yansıtıcı 

aynadan çıkarak lazer ışınını oluşturur (Şekil 2). 

 

 

 

 

Şekil 2. Lazer oluşumu 

He-Ne Lazerler 

He-Ne (Helyum-Neon) lazer; dünyada ilk olarak geliştirilen lazer çeşididir. Ancak günümüzde 

yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir.  Bu lazer türü genellikle 0,5 ile 50 mW 

arasında bir enerji üretimi yapabilmektedir. 50.000 saat kullanım ömürleri vardır. He-Ne 
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lazerler; lazer yazıcılarda, barkod okuyucularda, işaretleme ve ölçülendirme aletlerinde 

kullanılmaktadır (Soliman ve Harith, 2010).  

 

Argon-iyon Lazer  

Argon-iyon lazer, yüksek enerji düzeyine gereksinimi bulunan eğlence ve sağlık alanlarında 

kullanım imkânı bulunmaktadır. Argon gazı ve türevlerinin iyonize edilmesiyle görünür 

bölgede yaklaşık olarak 10 tane, 100 Watt’a kadar ve ultraviyole bölgede ise 25 taneye kadar 

275 ila 689 nm arasında dalga boyunu Argon-iyon lazeri üretebilmektedir. Argon-iyon gaz 

lazer tüpleri 2000 ile 5000 saat arasında ömre sahiptir (How gas-ion lasers work, 2018).  

 

CO2 Lazerleri  

CO2 lazerler dünyadaki en etkili ve en güçlü lazer çeşitlerindendir ve yüksek verimliliğe sahip 

olduklarından çok iyi ışın kalitesine ulaşılır. Bu nedenlerle,  en yaygın olarak kullanılan lazer 

tipidir. Bünyesinde;  karbon dioksit, azot gazlarının 0,8:1 oranda karışımı ve az miktarda 

helyum gazının karışımı bulunur. Helyum gazı, lazer enerji seviyesinin azaltılması ve oluşan 

ısıyı indirgemek için kullanılmaktadır. Ayrıca tüp içinde bulunan Hidrojen veya su buharı gibi 

diğer bileşenler oluşan karbonmonoksidi karbondioksite çevirmede yardımcı olmaktadırlar. 

Devamlı ve darbeli olmak üzere iki tip CO2 lazer bulunmaktadır. Genellikle 9,4 μm ile 10,6 μm 

dalga boyu aralıklarında etkinliği bulunmaktadır. Sanayide plastik, tahta, metal vb. 

materyallerin kesiminde kullanılmaktadırlar (Şekil 2) (Silfvast, 2004). Uygun olduğu 

malzemeler arasında ahşap, akrilik, cam, kâğıt, tekstil, plastik, folyolar ve filmler, deri, taş 

sayılabilir (Lazer çeşitleri, 2018).   

  

Şekil 2. CO2 lazerin şematik görünümü  

  

Diod Lazerler  

Diod lazerler düşük güç girişine sahip ve etkili lazerlerdir. 510-980 nm dalga boyu aralığında 

etkili olmaktadırlar. Genellikle telekomünikasyon, CD yazıcılar, süpermarketlerde kullanılan 

https://www.troteclaser.com/tr/kullanimlari/akrilik-pleksi/
https://www.troteclaser.com/tr/kullanimlari/kagit/
https://www.troteclaser.com/tr/kullanimlari/tekstil/
https://www.troteclaser.com/tr/kullanimlari/plastikler/
https://www.troteclaser.com/tr/kullanimlari/film-ve-folyo/
https://www.troteclaser.com/tr/kullanimlari/deri/
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barkod okuyucular bu tip lazerlerden oluşmaktadır. Ayrıca tıp alanında da kullanımları 

mevcuttur (Hernandez, 2008).  

 

Fiber lazer 

Fiber lazer bir katı hal lazeridir. Lazer aktif çekirdek ortamında üretilir, pompa diyotları 

aracılığıyla enerji verilir, özel tasarlanmış cam fiberlerde lazer ışını yükseltilir. 1,064 

mikrometre dalga boyu dalga boyu aralıklarında etkinliği bulunmaktadır. Aynı ortalama güce 

sahip CO2 lazerlere göre yoğunlukları 100 kat daha fazladır.  Fiber lazerler optimal olarak 

tavlama yoluyla metal markalama, metal kazıma ve yüksek kontrastlı plastik markalama için 

uygundur. Fiber lazerler genelde bakım gerektirmez ve en az 25.000 saat uzun hizmet ömrüne 

sahiptir. Uygun olduğu malzemeler; Metaller, kaplama metaller, plastiklerdir.  

 

Nd:YAG, Nd:YVO (kristal lazerler) 

Fiber lazerler gibi kristal lazerler katı hal lazer sınıfındadır. Markalama uygulamaları için 

lazerler geçmişte flaş lambalarıyla çalışırken günümüzde diyotla pompalanmaktadır. Bu 

kategorideki en yaygın lazer tipleri, katkı elementi neodimium ve taşıyıcı kristalden adını alan 

Nd: YAG (neodimium katkılı yitriyum alüminyum garnet) ve Nd:YVO (neodimium katkılı 

yitriyum orto-vanadat)'dır. 1.064 mikrometre ile kristal lazerler fiber lazerlerle aynı dalga 

boyuna sahiptir. Fiber lazerlerin aksine bu lazer tipleri göreceli olarak pahalı pompa diyotları 

içerir ve bunlar eskiyen parçalardır. Yaklaşık 8.000 - azami 15.000-lazer saati sonrasında 

değiştirilmelidir. Kristalin kendisi de fiber lazerden daha kısa hizmet ömrüne sahiptir. Uygun 

olduğu malzemeler: Metaller, kaplama metaller, plastik, bir ölçüye kadar seramiklerdir (Lazer 

çeşitleri (2018). 

 

Mersin Endüstrisi 

Mersin’deki istihdam yoğunlaşmasının Türkiye geneline oranına bakıldığında, mineral 

olmayan metalik ürünler, kimyasal ürünler, gıda ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri gibi sektörlerin 

Mersin’de ülke geneline göre daha fazla yoğunlaştığı görülmektedir. Yine mineral olmayan 

metalik ürünler, gıda ve içecek ürünleri, ağaç ürünleri ve kâğıt ürünleri sektörlerinde hem 

Mersin’deki istihdam yoğunlaşması Türkiye geneline göre daha fazla, hem de giderek 

gelişmektedir. Yapılan genel değerlendirme ve teknik analizler neticesinde bitkisel üretim başta 

olmak üzere tarım ve buna bağlı gelişen gıda ürünleri imalatı sanayinin Mersin ekonomisinde 

öne çıkan alanlar oldukları anlaşılmaktadır. Bu sektörleri kentteki gelişmiş cam sanayinden 

ötürü metalik olmayan mineral ürünler imalatı, makine – teçhizat, fabrikasyon metal ürünleri 

imalatı ve kimyasal ürünler imalatı sektörleri takip etmektedir. Tarım ve imalat sanayinin 

https://www.troteclaser.com/tr/kullanimlari/plastikler/
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tamamlayıcısı olarak ise lojistik ve turizm sektörlerinin kent ekonomisine en fazla katkıyı 

sağlayan alanlar oldukları göze çarpmaktadır (Tablo 1. ve Tablo 2.),  (ÇKAMYDO, 2017). 

 

Tablo 1. Mersin İmalat Sanayi-İşletme Sayısı ve İstihdam (ÇKAMYDO, 2017) 

Sektör Adı Toplam İşletme Sayısı Toplam İstihdam (Kişi) 

Gıda 404 6.483 

Metal 136 3.725 

İnşaat 104 2.530 

Tekstil 86 5.552 

Plastik 134 3.373 

Makine 77 2.549 

Kimya 66 1.740 

Sigara 4 378 

Orman Ürünleri 36 1.029 

Maden 86 1.996 

Elektrik Elektronik 41 572 

Otomotiv 27 1.397 

Cam 15 2.219 

Medikal 2 47 

Kağıt 35 430 

Mobilya 52 930 

TOPLAM 1.305 34.950 

Tablo 2. Mersin’deki Uluslararası Sermayeli Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı 

(ÇKAMYDO, 2017) 
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Mersin’de mevcut 3 organize sanayi bölgesine 6 yeni organize sanayi bölgesi daha eklenerek 

sayının 9’a çıkarılması planlanmaktadır. Mersin’de sanayide yeni bir hamle başlatılmıştır. 

Bunlardan 4’ünün çalışmaları hemen hemen tamamlanmıştır. Mevcut organize sanayi 

bölgesinin 100 hektar genişlemesi, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarımsal Ürün İşleme 

Organize Sanayi Bölgesi ve Mut Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında son aşamaya 

gelinmektedir. Bu 4 yeni organize sanayi bölgesine ilave olarak Mersin-Tarsus Organize Sanayi 

Bölgesi’ne entegre 2 yeni organize sanayi bölgesi kurulması için de çalışmalar sürmektedir. 

Kurulacak organize sanayi bölgeleri Mersin’in işsizlik problemini de önemli oranda çözeceği 

düşünülmektedir. 6 yeni organize sanayi bölgesi yaklaşık 50 bin kişiye iş imkânı açacaktır. 

Bunlara ek olarak bilim ve sanayi alanında Mersin’e yeni projeler de kazandırılmaktadır. Bu 

konuda 5 yeni proje açıklanmıştır. Mersin’e Mega Endüstri Bölgesi, Bilim Merkezi ve Sanayi 

Müzesi, tarım alanında teknoparklar, Tasarım ve İnovasyon Merkezi ile Model Fabrika 

kurulacaktır (Mersin’de organize sanayi bölgeleri, 2018). 

Mersin Endüstrisinde İnovatif Lazer Sistemlerin Analizi 

Mersin birçok tarım ürününün üretiminde ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Tarıma dayalı 

sanayinin gelişmesi üretim maliyetlerinde düşüşü de beraberinde getirecektir. Lazer sistemlerin 

günümüzde tarım dahil olmak üzere birçok alanda kullanımı bulunmaktadır. Genel olarak 

sanayiye bakıldığında ise inovatif lazer sistemlerin mersin sanayiinde kullanımının artma 

sebepleri şöylece sıralanabilir; 

 Mersin sanayisinin dışa açılması, 

 İleri teknoloji kullanımı isteği, 

 Son teknolojilere ulaşımın kolaylaşması, 

 Yeni ürünlerin kompleks yapıları, 

 Piyasada üretici rekabetinin artması, 

 Fiyat rekabetinin artması, 

 Uluslararası markaların piyasaya girişi, 

 Mersin’in toplumsal, kültürel yapısının hızlı değişimi, 

 Üretimde kâr marjlarının azalması 

 Değişen müşteri profili ve sanayiye yansımaları 

 

Ekonomik yönden İnovatif Lazer Sistemlerin Mersin sanayiinde kullanımını analiz edilmeye 

çalışıldığında,  Mersin sanayiinde kullanılan klasik yöntemlere göre inovatif lazer sistemlerin 

üretimde maliyet avantajı getireceği, böylece rekabet gücünü artıracağı görülmektedir. Çevresel 
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yönden yapılan analizde; inovatif lazer sistemlerin Mersin sanayiinde çevre üzerinde pozitif 

etki sağlayacaktır. Özellikte tarımsal teknoloji olarak lazer sistem kullanımıyla birçok alanda 

çevre kirlenmesinin önüne geçilecektir. Sosyal yönden ise; inovatif lazer sistemleri Mersin 

sanayiinde kullanımı yeni iş imkânlarının oluşması, toplumsal beklentileri karşılaması 

yönleriyle, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında önemli sosyal etkileri olacaktır. 

 

Sonuçlar 

Mersinde son yıllarda toplumun ortak endişelerinden biri olan çevre ve çevre sorunlarının, 

ekonomik ve sosyal sistemlerde sorunlara yol açmadan çözümü konusunda birçok çalışma 

yapılmaktadır. Tarım, turizm, sanayileşme, şehirleşme ve hızlı nüfus artışı gibi sektörel 

faaliyetler sonucunda çevre sorunları da hızla artmaktadır. İnovatif lazer sistemleri Mersin 

sanayiinde kullanımı; tarım sektöründen sanayi sektörüne inovasyonel teknolojik gelişmelere 

ayak uydurma, otomasyonda ilerleme kaydetme, teknoloji transferleri gerçekleştirme, teknoloji 

teşviklerinden yararlanma ve ARGE çalışmaları yapmada katkı sağlayacaktır.  

 

Kaynakça 

 

ÇKAMYDO, (2017). Mersin Yatırım, Destek Ve Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı, Çukurova 

Kalkınma Ajansı Mersin Yatırım Destek Ofisi, 

 

Ekonomik rapor, (2016). Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 

 

Hernandez, A.C., Dominguez, P.A.,  Cruz, O.A., Ivanov, R.  Carball, C.A. and Zepeda, B.R. 

(2010). Laser in agriculture. International Agrophys, 24,  

 

Silfvast, W.T. (2004). Laser Fundementals. Cambiridge University Press, The Edinburgh 

Building, Cambridege CB2 2RU,UK. 

 

Soliman A.S.H. and Harith, M.A. (2010) Effects of laser biostimulation on germination of 

acacia farnesiana (L.) Willd. Acta Hort. 

 

TMMOB, (2016). Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XVII), Türkiye makine mühendisleri 

odası, 

 

How gas-ion lasers work (2018), Lexell laser technical information’s. Erişim adresi   



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
355 

https://www.lexellaser.com/products/erişim:12.07.2018. 

 

Lazer çeşitleri (2018). Erişim adresi 

https://www.troteclaser.com/tr/teknik-bilgi/faqs/lazer-cesitleri/ erişim:19.06.2018. 

 

Mersin’de organize sanayi bölgeleri, (2018). 

Erişim adresi http://www.karar.com/mersin/mersinde-organize-sanayi-bolgesi-sayisi-9a-

cikiyor-706584, erişim:9.08.2018. 

 

 

 

  

https://www.troteclaser.com/tr/teknik-bilgi/faqs/lazer-cesitleri/


I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

356 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının “İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi” Dersine 

İlişkin Görüşleri 

Kerim ÜNAL* 

Serdarhan Musa TAŞKAYA** 

Özet 

Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim reformu sonucunda, 2013-2014 eğitim öğretim 

yılından itibaren yabancı dil eğitimi ilkokul 2. sınıfta verilmeye başlanmıştır. Bunun 

sonucunda, gerek şehirlerde gerek se kırsal kesimlerde daha fazla yabancı dil öğretmenine 

ihtiyaç duyulmuştur. Ancak, özellikle kırsal kesimlerde bulunan okullarda hala yabancı dil 

öğretmeni sıkıntısı çekildiği bilinmektedir. Bundan dolayı da, yabancı dil öğretmeni 

bulunmayan okullarda ilkokul 2,3 ve 4. sınıflarda yabancı dil dersini sınıf öğretmenlerinin 

vermesi gerekmektedir. 2018 yılında yenilenen sınıf öğretmenliği lisans programında da 

“İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi” konusunda 4. sınıfta bir ders yer almaktadır ve 2021-2022 

eğitim öğretim döneminde dördüncü sınıf öğrencileri bu dersi almaya başlayacaklardır. Bu 

çalışmayla, sınıf öğretmeni adaylarının ilkokulda yabancı dil öğretimi dersine ilişkin ne 

düşündükleri, yabancı dil dersini verme konusunda yeterli olup olmadıkları ve bu dersi 

kendilerinin vermesi konusunda ne düşündükleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 2018-

2019 güz döneminde seçmeli ders olarak açılan “ilkokulda yabancı dil öğretimi” dersine kayıt 

yaptıran 77’si kadın, 21’i erkek toplam 98 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Çalışmanın verileri, 

3 sorudan oluşan kişisel bilgiler formu ve 11 sorudan oluşan açık uçlu soru formu kullanılarak, 

eğitim süreci başlamadan toplanmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde, nicel veriler için sayı, 

frekans, yüzde, nitel veriler için ise içerik analizi kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adayları, gerek 

ilköğretim ve ortaöğretim gerekse üniversitede almış oldukları yabancı dil dersinin etkili 

olmadığını ve yabancı dili öğretecek kadar öğrenemediklerinin altını çizerken yabancı dil 

öğretimi konusunda eğitim almadıklarından dolayı gerekli durumlarda yabancı dil derslerine 

sınıf öğretmenlerinin girmesinin uygun olmadığını vurgulamışlardır. 
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Yabancı dil öğretimi, sınıf öğretmeni adayı, ilkokul. 
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Abstract 

The Opinions of Primary School Teacher Candidates about “Foreign Language 

Teaching in Primary School” Class 

Because of the educational reform in Turkey, foreign language education started to be 

given at the second class in primary schools since 2013- 2014 academic year. Thus, more 

foreign language teachers were need in both urban and rural regions. However, it is known that 

there still is a shortage of foreign language teachers in the schools in rural districts. Therefore, 

primary school teachers are expected to instruct foreign language lessons at the 2nd, 3rd, and 4th 

classes in primary schools. There is a new lesson named “Foreign Language Teaching in 

Primary Schools” at 4th grade in primary school teaching undergraduate program renewed in 

2018 and 4th-year students will start to enroll in this class in 2021-2022 academic year. In this 

study, it was aimed to find out what the candidates of primary school teaching think about 

“foreign language teaching in primary school” class, whether they have enough foreign 

language knowledge to teach and what they think about their instructing foreign language 

classes. 98 candidates of primary school teaching, 77 of whom are women; 21, men, enrolled 

in the selective course named “foreign language teaching in primary school” in fall semester in 

2018-2019 academic year, were participated in the study. The data of the study were collected 

before the instruction started with 3-question-personal information form and 11 -question- open 

ended question form. For the data analysis, numbers, frequency, percentage for the quantitative 

data, content analysis for the qualitative data were employed. candidates of primary school 

teaching shed light on the fact that the foreign language classes they took either in primary and 

secondary education or in the university were not effective and that they could not learn the 

foreign language well enough to teach. They also underlined that since they haven’t taken any 

education related to foreign language teaching, it is not appropriate for the class teachers to 

instruct foreign language classes.  

Key Words:  

Foreign language education, Candidates of primary school teaching, Primary school. 

 

 

GİRİŞ 

Yabancı dil öğretimi, Türkiye’de ilkokuldan üniversiteye kadar her kademe okulda yer 

alan zorunlu derslerden biridir. “İlköğretim uygulamasının 8 yıla çıkarılmasıyla … yabancı dil 

öğretimine ilköğretim okullarının 4. sınıfından başlanmasına karar verilmiş ve uygulamaya 

1997-1998 öğretim yılında geçilmiştir. Böylece ilköğretim okullarında Yabancı Dil dersleri 4-
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8. sınıflara yayılmış ve 5 yıllık süreyi kapsamıştır.” (Demirel, 1999: 27). 2013-2014 eğitim 

öğretim yılından itibaren ise yabancı dil eğitimi ilkokul 2. sınıftan itibaren verilmeye 

başlanmıştır. Bunun sonucunda, gerek şehirlerde gerekse kırsal kesimlerde daha fazla yabancı 

dil öğretmeni ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

 

Türkiye’de okullarda hala yabancı dil öğretmeni sıkıntısı çekildiği bilinmektedir. 

Özellikle kırsal kesimlerde bu sorun daha fazla yaşanmaktadır. Bundan dolayı yabancı dil 

öğretmenlerinin bulunmadığı okullarda ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda yabancı dil dersini sınıf 

öğretmenlerinin vermesi zorunluluğu doğmuştur. Özellikle köy ve mezralarda yer alan çok 

sayıda küçük okulda gerekli yabancı dil öğretmeni istihdamı yapılamamaktadır. Sınıf 

öğretmenlerinin girdikleri bu derste başarılı olmaları için ise yabancı dil öğretimi alanında 

belirli bir yeterlik düzeyinde olmaları gerekir. 

 

Çekya, Yunanistan, İspanya, Polonya, Slovakya, Bulgaristan, Romanya dışındaki 

birçok Avrupa ülkesinde yabancı dil derslerine ya sınıf öğretmenleri ya da yarı uzman 

öğretmenler girmektedir. Almanya’da da yarı uzman yabancı dil eğitmenler yerlerini sınıf 

öğretmenlerine bırakmaktalar (Eurydice, 2005, Akt: Şevik, 2008: 154).  “İlköğretim birinci 

kademe yabancı dil derslerini yürüten sınıf öğretmenlerinin hizmet-öncesi eğitimleri ile ilgili 

ise (Avrupa’da) farklı uygulamalar olduğu göze çarpmaktadır. Kimi ülkede, yabancı dil sınıf 

öğretmenliği lisans programlarının zorunlu bir dersi kimilerinde ise seçmeli bir derstir” (Şevik, 

2008: 154).  

 

Taşkaya (2007) tarafından yürütülen bir araştırmada, sınıf öğretmenlerinin tamamına 

yakınının ilkokulda girdikleri yabancı dil dersinin öğretimine yönelik olarak herhangi bir eğitim 

almadıkları, sınıf öğretmenlerince yabancı dil öğretim yöntemlerinin yeterli düzeyde 

bilinmediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Sorunların çözümü için ise sınıf öğretmelerine hizmet 

öncesi eğitimleri sırasında yabancı dil dersinin öğretimine yönelik eğitim verilmesi önerilmiştir. 

Avrupa ülkelerine: “Genel olarak bakıldığında ise, yabancı dil öğretecek olan sınıf 

öğretmenlerinin hizmet-içi eğitim kurslarına alındıkları yaygın bir uygulama biçimi olarak 

karşımıza çıkmaktadır” (Şevik, 2008: 154). 
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 2018 yılında yenilenen sınıf öğretmenliği lisans programında da “İlkokulda Yabancı 

Dil Öğretimi” konusunda 4. sınıfta 2 kredilik bir ders yer almaktadır. Dersin içeriği şöyledir: 

“Türkçe ve İngilizce öğretimin karşılaştırılması, ilkokul düzeyinde İngilizce öğretiminde 

kullanılan yaklaşım, yöntem, teknik ve uygulamalar, ilkokul yabancı dil dersi 2, 3 ve 4. sınıf 

öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri” (YÖK, 

2018). Ancak öğretmen adayları 2021-2022 eğitim öğretim döneminde dördüncü sınıf 

öğrencileri bu dersi almaya başlayacaklardır. Günümüze kadar, yabancı dil öğretimine yönelik 

herhangi bir eğitim almadan çok sayıda sınıf öğretmenleri mezun olmuştur. Türkiye’de sınıf 

(eğitimi) öğretmenliği bölümlerinde sadece birkaç üniversitede (Örneğin; Sinop ve Mersin 

Üniversiteleri) yabancı dil öğretimine yönelik olarak seçmeli dersler olduğu görülmektedir. 

 

Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde sadece genel kültür dersleri kapsamında bütün 

bölümlerde yer alan iki dönemlik bir Yabancı Dil dersi vardır. Sınıf öğretmenliği programında 

da yer alan ve zorunlu olan bu ders, iki yarıyılda da “Yabancı Dil I” ve “Yabancı Dil II” adları 

ile okutulmaktadır. Daha önce dönemlik 2 kredi olan bu ders 2007 yılından itibaren her dönem 

3 kredi olmak özere toplam 6 kredi, 2018 yılında yapılan değişiklikle de her dönem 2 olmak 

üzere toplam 4 kredi olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir (YÖK, 2007; Taşkaya, 2007, YÖK, 

2018). “Ancak bu dersler yabancı dil öğretimine yönelik konular içermemektedir. Sınıf 

öğretmenleri yabancı dil öğretimi ile ilgili yeterli eğitim almadan bu derse girdikleri için dersin 

öğretiminde çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar” (Taşkaya, 2007: 767). 

 

Sınıf öğretmeni adaylarının henüz üniversitede okurken yabancı dil öğretimi yapacak 

yeterlikte yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bunun için sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin 

yabancı öğretimine ilişkin durumları ve bu konudaki görüşleri tespit edilmelidir. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının ilkokulda yabancı dil öğretimi dersine ilişkin 

ne düşündükleri, yabancı dil dersini verme konusunda yeterli olup olmadıkları ve bu dersi 

kendilerinin vermesi konusunda ne düşündüklerinin belirlenerek ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel yöntemlerden birisi olan özel durum yöntemi kullanılmıştır. Özel 

durum yöntemi: “Güncel bir durum ve ya gruplar üzerine odaklaşarak derinlemesine inceleme 

yapmak olarak tanımlanmaktadır” (Ekiz, 2009, s.45).  

 

Bu çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen üç sorudan oluşan kişisel 

bilgiler formu ve 11 sorudan oluşan açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Veri toplama işlemi 

2018-2019 öğretim yılı güz dönemi ilk haftasında yapılmıştır. Çalışmanın verilerinin 

analizinde, nicel veriler için sayı, frekans, yüzde, nitel veriler için ise içerik analizi 

kullanılmıştır.  

 

Çalışma Grubu 

Araştırmaya 2018-2019 güz döneminde seçmeli ders olarak açılan “ilkokulda yabancı 

dil öğretimi” dersine kayıt yaptıran 77’si kadın (%78,6), 21’i erkek (%21,4) toplam 98 sınıf 

öğretmeni adayı katılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının %95,9 (n=94)’u lise döneminde 

yabancı dil olarak İngilizce eğitimi alırken, sadece %4,1 (n=4)’i yabancı dil olarak Almanca 

eğitimi aldıklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının dil seviyeleri 

Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Sınıf Öğretmeni adaylarının yabancı dil bilgi düzeyleri 

Dil seviyesi Sınıf düzeyi 

4. Sınıf (n) 3. Sınıf (n) 

Başlangıç 22 2 

Ön-orta 34 8 

Orta 26 2 

Üst-orta 3 0 

Gelişmiş 1 0 
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 Sınıf öğretmenli adaylarının, 24’ü başlangıç düzey, 70’i ön-orta ve orta düzeyde 

olduklarını belirtirken, sadece 4 öğretmen adayı dil seviyelerinin üst-orta ve gelişmiş olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

 

BULGULAR 

İlkokulda Yabancı Dil Dersi Hangi Sınıflarda Vardır? 

Katılımcılara, sınıf öğretmeni adaylarına, ilkokulda hangi sınıflarda yabancı dil dersi 

verilmektedir” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: İlkokulda hangi sınıflarda yabancı dil dersi vardır? 

Sınıf N % 

1,2,3,4 8 8,1 

2,3,4 46 46,9 

3,4 23 23,5 

4 21 21,4 

Toplam 98 100,0 

 

 Öğretmen adaylarının %8,1’i yabancı dil dersinin ilkokulda her sınıfta olduğunu dile 

getirirken, %46,9’u 2, 3 ve 4. sınıfta; %23,5’i 3. ve 4. sınıfta; %21,4’ü ise sadece 4. Sınıfta 

yabancı dil dersi olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda, sınıf öğretmeni 

adaylarının yarıya yakını, ilkokulda yabancı dil eğitiminin hangi sınıflarda verildiği konusunda 

doğru bilgiye sahip oldukları söylenebilir. 

 

Öğretmen Adaylarının İlkokulda Verilen Yabancı Dil Dersi Hakkındaki Bilgileri 

 Öğretmen adaylarının İlkokulda verilen yabancı dil dersi hakkındaki bilgileri Tablo 3’te 

verilmiştir.  

 

Tablo 3: Öğretmen adaylarının İlkokulda verilen yabancı dil dersi hakkındaki bilgileri 

 

Düzey  f 

Başlangıç düzey 71 

Kelime öğretimi 62 

Dil Bilgisi öğretimi 42 

Bilgim yok 12 

İkinci sınıfta başlıyor 8 
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Ezber eğitim 7 

Branş öğretmeni veriyor 6 

Yetersiz eğitim 6 

Oyunlar 5 

Günlük konuşma 2 

Aileler yardımcı olmakta zorlanıyor 1 

Erken yaşta verilmeli 1 

Ödevle öğretim 1 

Öğrenciler yabancı dili sevmiyor 1 

Sınıf öğretmeni 1 

 

Sınıf öğretmeni adayları, ilkokulda yabancı dil eğitiminin başlangıç düzeyde (f=71) 

olduğunu, kelime (f=62) ve dilbilgisi (f=42) öğretildiğini, yetersiz (f=6) ve ezber (f=7) eğitim 

verildiğini, öğretim sürecinde oyunlardan yararlanıldığını (f=5) ve branş öğretmeni (=6) 

tarafından verildiğini vurgularken, 12 öğretmen adayı ilkokulda yabancı dil eğitimi hakkında 

bilgilerinin olmadığını belirtmişlerdir.  

 

İlkokulda Yabancı Dil Eğitiminin Olması Konusundaki Düşünceleri  

İlkokulda yabancı dil eğitiminin olması konusundaki düşünceleri Tablo 4’te verilmiştir.  

 

Tablo 4: İlkokulda yabancı dil eğitiminin olması konusundaki düşünceleri  

EVET (%96) HAYIR (%4) 

Toplumsal Açıdan (f=27) 

- Gereklilik (f=21) 

- Dünya dili (f=3) 

- Uyum sağlama (f=1) 

- Avantajlı (f=1) 

- Verimli olma (f=1) 

Kültürel & Kişisel Gelişim Açısından (f=92) 

- Küçük yaşta kalıcı öğrenme (f=63) 

- Kültürel gelişim (f=24) 

- Zihinsel gelişim (f=2) 

- Dil edinimi (ana / yabancı) (f=3) 

- Anadil becerileri gelişmeden 

yabancı bir dili öğrenmede 

zorluk çekerler 

- Ortaokulda başlamalı 

- Ezber eğitimi faydasız 

 

Sınıf öğretmeni adaylarının, “ilkokulda yabancı dil eğitimi olmalı mı? Neden?” 

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde (Tablo 4), sınıf öğretmeni adaylarının %96’sı 

toplumsal (f=27) ve kültürel & kişisel gelişim (f=92) açısından “evet” derken, sadece %4’ü 
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anadil becerileri gelişmeden yabancı bir dili öğrenmede öğrencilerin zorlanacakları, sadece 

ezber eğitim yapıldığından dolayı faydasız olduğu gerekçeleriyle “hayır” cevabını vermişlerdir. 

 

 “Evet” cevabını veren sınıf öğretmeni adayları toplumsal açıdan yabancı dil öğrenmenin 

gerekli olduğunu (f=21), İngilizcenin dünya dili olduğu (f=3) vurgulamışlardır. Kültürel ve 

kişisel gelişim açısından ise küçük yaşta kalıcı öğrenmenin olduğunu (f=63) bu yüzden dil 

öğrenmenin kolay olduğunu, bir dili bilmenin kültürel (f=15) ve zihinsel (f=2) gelişim 

sağladığını dile getirmişlerdir.  

 

Yabancı Dil Eğitimi Başlangıç Sınıfı 

Yabancı dil eğitiminin hangi sınıfta başlamalı konusunda verilen cevaplar Tablo 5’te 

verilmiştir.  

Tablo 5: Yabancı dil eğitimi başlangıç sınıfı 

Sınıf N % 

1.sınıf 30 30,6 

2.sınıf 37 37,8 

3.sınıf 22 22,4 

4.sınıf 9 9,2 

Toplam 98 100,0 

 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının %30,6’sı 1. sınıfta, %37,8’i 2. sınıfta, 

%22,4’ü 3. sınıfta ve %9,2’si 4. sınıfta başlaması gerektiğini ifade etmişlerdir 

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil I ve II Derslerinin Dil Öğrenmede Yeterliliğine İlişkin 

Görüşler  

Ortak Zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinin dil öğrenmede yeterliliğine ilişkin görüşler 

Tablo 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 6: Ortak Zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinin dil öğrenmede yeterliliği 

Hayır (%80) Kısmen (%17) Evet (%3) 
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- Bilinenlerin tekrarı (f=38) 

- Yüzeysel eğitim (f=19) 

- Uygulama eksikliği (f=17) 

- Dil bilgisi öğretimi (f=10) 

- İlgisizlik (f=6) 

- Sınav odaklı eğitim (f=6) 

- Ön bilgi eksikliği (f=5) 

- Ders saati yetersizliği 

(f=4) 

- Ezber eğitimi (f=2) 

- Ders işlenmemesi (f=1) 

- Öğretmen yetersizliği 

(f=1) 

- Bilinenlerin 

tekrarı (f=5) 

- Dil bilgisi 

öğretimi (f=3) 

- Uygulama 

eksikliği (f=3) 

- Ön bilgi 

eksikliği (f=2) 

- Ezber eğitimi 

(f=1) 

-  

 

Sınıf öğretmeni adayları, ilköğretim ve orta öğretim dönemi dışında, sadece üniversite 

1. sınıfta yabancı dil dersi almaktadırlar ve 2, 3 ve 4. sınıfta ise dil eğitimi almamaktadırlar. 

Bundan dolayı, sınıf öğretmeni adaylarının üniversitede aldıkları ortak zorunlu ders olan 

Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinin dil öğrenmek için yeterli olup olmadığı 

sorulduğunda (Tablo 6), sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu (%80) bu derslerin yetersiz 

olduğunu vurgularken, %17’sı kısmen ve sadece %3’ü yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. 

  

“Hayır” cevabı veren sınıf öğretmeni adayları, gerekçe olarak ilköğretim ve 

ortaöğretimde gördükleri bilinenlerin tekrar edilmesi (f=38), bilginin yüzeysel verilmesi (f=19), 

dil bilgisi öğretilmesi (f=10), sınav odaklı (f=6) ve ezbere dayalı (f=2) eğitim verilmesi gibi 

gerekçelerin yanı sıra dil eğitiminde uygulama yapılmaması (f=17), öğrenci ve öğretmenlerin 

derse karşı ilgisiz olmaları (f=6), ön bilgi eksikliği (f=5), ders saati yetersizliği (f=4) gibi 

gerekçeleri de sunmuşlardır. 

 

Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil bilgilerinin mezun olduklarında ilkokuldaki 

yabancı dil dersini verebilecek düzeyde yeterli olup olmadığı sorulduğunda ise, sınıf öğretmeni 

adaylarının %42’si yabancı dil bilgilerinin kısmen yeterli olacağının, %36’sı yeterli olacağının 

ve %22,4’ü de yetersiz olacağının altını çizmişlerdir. 

 

Sınıf öğretmeni adaylarının %77,6’sı bilgilerinin olduğunu ifade ederken %22,4’ü 

ihtiyaç olması durumunda yabancı dil dersine gireceklerini bilmediklerini söylemişlerdir. 

Ayrıca, “Size göre zorunlu durumlarda ilkokulda yabancı dil dersine sınıf öğretmenlerinin 
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girmesi uygun mudur?” sorusuna sınıf öğretmeni adaylarının %60’ı “hayır uygun değil” 

derken, %40’ı “evet uygundur” cevabını vermiştir. 

 

“Hayır, uygun değil” cevabı veren sınıf öğretmeni adayları gerekçe olarak branş 

öğretmeni atanmalı (f=49), sınıf öğretmenlerinin yetersiz dil bilgisi (f=10) ve öğretmende 

yoğunluk oluşturur (f=1) derken, sınıf öğretmenlerine dil yeterlik sınavı yapılması (f=1) 

gerekliliği de vurgulanmıştır. “Evet, uygun” cevabını veren sınıf öğretmeni adayları ise, sınıf 

öğretmenlerinin bütün derslere hâkim olması (f=6), tek öğretmenden eğitim almanın daha etkili 

olması (f=4), zorunlu durumlarda çözüm olması (f=19) nedenlerinden dolayı yabancı dil 

dersine sınıf öğretmeni adaylarının girmesinin uygun olacağını vurgulamışlardır. Ayrıca, dokuz 

sınıf öğretmeni adayı, nitelikli bir eğitim aldıktan sonra yabancı dil derslerine girebileceklerini 

ifade etmişlerdir.   

 

Yabancı Dil Eğitiminde Kullanılabilecek ya da Kullanılan Yöntem ve Teknikler  

Yabancı dil eğitiminde kullanılabilecek ya da kullanılan yöntem ve tekniklere İlişkin 

Görüşler Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7: Yabancı dil eğitiminde kullanılabilecek ya da kullanılan yöntem ve teknikler 

Yöntemler ve frekasları 

drama (f=28) rol oynama tekniği (f=3) buluş (f=1) 

gösterip yaptırma (f=16) Sunuş yoluyla anlatım (f=3) canlı yayın (f=1) 

soru cevap (f=18) şarkı (f=3) kavram karikatürleri (f=1) 

istasyon tekniği (f=17) dinleme (f=3) kavramsal metinler (f=1) 

Altı şapka (f=12) Analoji (f=3) Pazar yeri (f=1) 

mikrofon sende (f=11) kum saati (f=3) programlı öğretim (f=1) 

eğitsel oyunlar (f=10) bulmaca tekniği (f=2) kukla (f=1) 

tartışma (f=9) BDE (f=2) rulman (f=1)  

Kar topu tekniği (f=8) diyalog (f=2) çeviri (f=1) 

konuşma bileti (f=5) kavram haritası (f=2) Dedikodu tekrar (f=1) (f=1) 

balık kılçığı (f=5) Şemsiye (f=2) öykü (f=1) 

web 2 araçları (f=5) örnek olay (f=2) panel (f=1) 

Anlatım (f=5) top sende (f=2)  

kart eşleştirme (f=4) Akvaryum (f=1)  

Beyin fırtınası (f=4) Altı ayakkabı (f=1)  

konuşma halkası (f=3) basamaklı öğretim (f=1)  

konuşma şapkası (f=3) gezi (f=1)  
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Sınıf öğretmeni adayları, yabancı dil eğitiminde uygulamaya özellikle konuşma 

becerisini geliştirmeye yönelik yöntem ve teknikleri yazdıkları dikkati çekmiştir. Konuşma 

becerisini geliştirmeye yönelik en çok vurguladıkları yöntem ve teknikler sırasıyla şunlardır: 

Drama (f=28), gösterip yaptırma (f=16), soru cevap (f=18), istasyon tekniği (f=17), Altı şapka 

(f=12), mikrofon sende (f=11), eğitsel oyunlar (f=10), tartışma (f=9), Kar topu tekniği (f=8), 

konuşma bileti (f=5), balık kılçığı (f=5).   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan bu araştırma sonucunda, genel olarak, sınıf öğretmeni adayları yabancı dil 

derslerinin toplumsal, kültürel ve kişisel gelişim açısından ilkokulda verilmesinin önemli 

olduğunu görüşünde oldukları tespit edilmiştir. 

 

Katılımcılar, üniversite 1. sınıfta verilen ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinin A1 

düzeyinde olması ve ne öğrenciler ne de öğretmenler tarafından gerekli önemin 

verilmemesinden dolayı, sınıf öğretmenlerinin yabancı dil bilgilerinin, ilgili yabancı dili 

öğretebilecek kadar iyi olmadığını belirtmişlerdir.  

 

Sınıf öğretmeni adayları, zorunlu olmadıkça yabancı dil derslerine sınıf 

öğretmenlerinden ziyade yabancı dil branş öğretmenlerinin girmesinin daha faydalı olacağını 

belirtmişlerdir. 

 

Katılımcıların dil eğitiminin ezbere dayalı ve dil bilgisi odaklı olmasından dolayı, dil 

eğitiminde uygulamaya yönelik eğitimin verilmesi gerektiğini ve özellikle konuşma becerisini 

geliştirmeye yönelik yöntem teknikleri vurguladıkları dikkati örülmüştür. 

 

Sınıf öğretmenlerinin gerekli durumlarda, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda yabancı dil 

derslerini gerektiği şekilde yürütebilmeleri için araştırma sonuçlarına dayanarak şu öneriler 

getirilmiştir:  

 

 İlkokulda yabancı dil öğretimi dersinin iki dönemlik bir ders olarak sınıf öğretmenliği 

lisans programında zorunlu ders olması, 

 Bu dersin uygulama ağırlıklı bir içeriğe sahip olması, 
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 İlkokulda yabancı dil öğretimi dersinde, sınıf öğretmenlerine yabancı dil derslerinde 

uygulama ortamı sağlayacak yöntem ve tekniklerin öğretilmesi, 

 İlkokulda yabancı dil öğretimi dersinde, öğretmen adaylarının materyaller 

hazırlamaları sağlanması, önerilmiştir 
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İLAHİ SIFATLARIN TEVİLİ SORUNU 

-CÜVEYNÎ ÖRNEĞİ- 

Mustafa ÜNVERDİ 

 

Öz 
Bu tebliğin amacı kelam ilminde “haberi sıfatlar olarak bilinen ilahi sıfatların Eş’arî kelamcısı Ebü’l-Meâlî Abdul 

Malik ibn Abdullah ibn Muhammed el-Cüveynî tarafından nasıl te’vil edildiğini ortaya koymaktır. 

İslam kelamında ilahi sıfatlar arasında yer alan haber sıfatlar, ancak âyet veya hadisler aracılığıyla bilgi 

edindiğimiz niteliklerdir. Söz konusu sıfatlar Arapça aslıyla “yedeyn”, “ayn”, “vech” gibi somut isimler olup, 

bunların Allah’a nispeti tartışmaya konu olmuştur. Selef alimleri olarak bilinen erken dönem ulemâ, âyet ve 

hadislerde geçen ilgili kelimeleri yorumlamaktan kaçınmış ve bunları olduğu gibi kabul etmiştir. Kendilerine 

“Müşebbihe”, “Mücessime” veya “Haşviyye” adı verilen grup ise haberî sıfatları antropomorfik şekilde kabul 

etmiş ve Allah’ı cisimleştiren bir nitelikle tavsif etmiştir. Ancak kelam ilminde Eş’arî ekole mensup Cüveynî ise 

söz konusu sıfatlara aklî yorumlar getirmiş ve bunları te’vil etmiştir. Şüphesiz onun yorumları Ehl-i Sünnet’te ilahi 

sıfatlar konusunda ilk aklî teşebbüs olması yönüyle dikkat çekicidir. 

Tebliğimizde Cüveynî’nin Kitabü’l-İrşad adlı eserine dayalı olarak onun te’vil yöntemi ve haberî sıfatlara getirdiği 

aklî yorumları ayrı ayrı ele alacağız. Böylece İslam akaidine kelamın dili ve yönteminin nasıl dahil olduğunu ve 

mütekellimin Tanrının sıfatlarını tenzihî biçimde anlama çabasının bir örneğini incelemiş olacağız. 

Anahtar Kelimeler: Haberi Sıfatlar, Cüveynî, te’vîl. 

 

Abstract  

 

THE PROBLEM OF THE TA’WIL OF THE GOD'S ATTRIBUTES 

 

The purpose of this paper is to reveal how Abu'l-Maâlî Abdul Malik ibn Abdullah ibn Muhammad al-Juvaynî 

interpreted the God's attributes that known as “Khabari Attributes” in the science of Kalam. 

The Khabari attributes which are among the God's attributes in Islamic theology are the qualities that we learn 

only through the verses or hadiths. These attributes are concrete names such as “yadayn”, “ayn”, “vejh” with 

Arabic origin and their meanings connotes concrete existence. Selef scholars didn’t interpret this kind of attributes 

and they wanted to preserve the original meaning, even if it is not fully understood. The group called Musebbihe, 

Mucessime or Hashviyye accepted the Khabari Attributes as anthropomorphic and defined these attributes as a 

quality that embodies God. On the other hand, Abu'l-Maâlî al-Juvaynî who is one of the scholars from Ashari 

Kalam school interpreted khabari attributes and his method is named as ta’wil. This the first rational comment in 

history of qelam. 

In this article, we will analyze rational comments about khabari attributes based on al-Juwayni’s book which is 

called as Kitabü’l-Irsâd. Thus, we will see how this method was used in early period of history of Islamic thought. 

Key words: Khabari Attributes, al-Juvaynî, ta’wil. 

 

Giriş: 

İlahi sıfatlar arasında yer alan yed, vech, istivâ, ayn gibi kelimeler kelam ilminin 

tartışma konuları arasında yer almıştır. İslam düşünce tarihinde söz konusu kavramlara yönelik 

farklı anlama biçimleri gelişmiştir. Erken dönemde söz konusu sıfatlar hakkında yorumdan 

kaçınan ve “tevakkuf ve tefvîz” metoduna sahip olan Selef alimleri için bu sıfatların mana ve 

maksatları bilinemez. Ancak mademki bunlar naslarda mevcuttur, öyleyse bunlara ayniyle iman 
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gereklidir. İkinci yaklaşım biçimi ise teşbih ve tecsimdir. Müşebbihe, Mücessime veya 

Haşviyye olarak anılan gruplar söz konusu sıfatları antropomorfist şekilde 

anlamlandırmışlardır. Nefy metoduna sahip üçüncü anlayış ise Ca’d b. Dirhem (ö. 118/736) ve 

Cehm b. Safvân (ö. 128/745) gibi isimlere nispet edilmiştir. Bu anlayışa göre söz konusu sıfatlar 

tamamen sembolik dili ifade etmekte olup bunların maddî anlamlarının Allah’a nispeti 

muhaldir. Dördüncü ve son gruba göre haberî sıfatların kabulü gerekmekle birlikte bunların 

te’vil edilmesi ve Allah’a nispetinin mümkün şekilde yorumlanması gerekmektedir. (Yurdagür, 

1983, 255-258). 

Çalışmamıza konu olan Ebü’l-Meâlî İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî (ö. 478/1085) 

bugün İran sınırlarında kalan Nîşâbur bölgesinden olup Eş’arî kelam ekolüne mensup bir 

alimdir. Cüveynî, Kur’an’da haberî sıfatlar olarak bilinen ve Allah’a nispeti konusunda farklı 

yaklaşım biçimlerinin olduğu konuda ayrı ayrı te’villerde bulunmuştur. Esasen ondan önce de 

Ehl-i Sünnet kelamında buna dair örnekler bulmak mümkündür. Mesela Mâtürîdi, haberî 

sıfatları dilin kendi sınırları içinde te’vile tabi tutmaktan kaçınmamış ve arşa istiva, mecî-ityân, 

yed, yemin-kabza, ayn, vech, sâk, kürsî, teklim-i Mûsa gibi kelimeleri ve edimleri yorumlamış, 

literal okuma biçiminden anlam merkezli bir yorumlamaya tabi tutmuştu. (Bıyıkoğlu, 2017, 

345-350) 

Kur’an’da Allah’ın zatına nispet edilen ve antropomorfist manalar içeren kelimeler 

genel olarak müteşabih kabul edilmiştir. Esasen Kur’an’da müteşabihleri üç madde halinde 

özetleyebiliriz:  

a. Allah’ın zatından söz eden âyet ve kavramlar. 

b. el-Esmau’l-Husnâ ve sıfatların hakikatleri. 

c. Ahiretle ilgili olarak haber verilip de, ancak ahirete intikal ettikten sonra 

hakikatleri ya da mahiyetleri bilinecek olan gerçekler. 

Allah’ın zatını bilmek imkansızdır. Ancak O, zihinde tasavvur edilebilir. Tasavvurlar 

ise belirli bir noktadan öteye geçemezler. Kuran O’nun bilinmezliğini şöyle açıklar: “O’nun 

benzeri hiçbir şey yoktur” (Şûra, 42/11); “O’nun dengi de hiçbir kimse yoktur…” (İhlas, 112/4). 

Görülür âlemde benzerinin olmaması O’nu mutlak anlamda bilinmez kılmaktadır. Ne ki insan 

Tanrıyı sıfatlarıyla düşünüp tanıma çabasında olabilir. 

Allah’ı insana benzeten kelimeler, sonuç itibariyle anlamını sadece yüce Allah’ın 

bilebileceği sözcükler olmakla birlikte, Allah’ın gelmesi, arşa istivası, vech gibi isim ve fiillerin 

her birinin, lafzî mi yoksa mecâzî mi anlaşılması gerektiği tartışma konusudur. Kelam ilmi söz 

konusu meselede mecazı temsil etmektedir. (Duman, 2005, 41) 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
370 

Esasen te’vil dilin sınırları içerisinde kelimenin lafzî anlamından çıkıp, muhtemel 

diğer manalarına gitmek ve kelime için en doğru görülen anlamı öncelemektir. Mâmafih 

konuşan ve kelimelere anlam yükleyen insandır. İnsanın eylemini şeylerin eyleminden ayıran 

söz/konuşma, yazı; yani dildir. İnsan inşa ettiği ve kullandığı semboller sayesinde hayvanlardan 

ayrılır. Dolayısıyla insanın ayırıcı özelliği, dil aracılığıyla sembolik eylem gerçekleştiren bir 

varlık olmasıdır. İnsan sembol inşa eden, etkileme ve yönlendirme amacıyla çarpıtan ve 

değiştiren, olumlu ya da olumsuz anlam yaratan bir varlıktır. Böylece insan ürettiği sembollerle 

doğal dünyanın koşullarından kopan; hiyerarşi duygusuyla uyarılan ya da düzen düşüncesiyle 

harekete geçen; hem ahlâkça bozuk hem de mükemmel bir varlık olma gücünü bünyesinde 

taşıyan bir varlıktır. İnsanın sembol kullanan bir varlık olması, gerçekliğin sembol 

sistemlerimiz aracılığıyla inşa edildiğini anlatır. Gerçeklik olarak tanımlanan şey, insanın fiziki 

ve toplumsal dünyaya ilişkin deneyimlerle kazandığı semboller yığını, kendine ördüğü sembol 

ağıdır. Sembolik tasarımlama, insanın bilincinde olduğunun bilincinde olarak kendini ve evreni 

zihninde temsil etme, canlandırma, soyut düşünce plânında kavramlaştırmalar yapma demektir. 

İnsan düşünce âleminde dış dünya ile kendi zihninin inşa ettiği kavramlar çerçevesinde soyut 

ilişkiler kurar, algı içeriklerine anlam verir. Sembolik düşüncesinde, dış dünyayı gözden geçirir, 

dağıtır, bozar, yeniden inşa eder. Soyutlama, kavramlaştırma ve hayal etme yoluyla dünyada 

somut bir karşılığı ve dolayısıyla bir algı içeriği olmayan düşünceleri de zihninde sembollerle 

temsil edebilir ve düşünme sürecinde kullanabilir. Soyut düşünerek kavramlaştırmalar yapma, 

sembol kullanma, sembolik düşünme yoluyla dış dünyayı zihinde temsil edebilme dil sayesinde 

gerçekleşir. Gerçekte dil, bir semboller sistemidir. Dilin barındırdığı sembolleri kullanmak ise, 

sadece bilincinde olduğunun bilincinde olan insana özgü bir yetidir. Bu sembollere verdiğimiz 

anlamlar, bizim dış dünyadaki algı içeriklerine ilişkin sembolik tasarımlarımızı düzenler. 

İnsanı, bütün diğer organizmalardan ayıran bir başka özellik dil aracılığıyla yaptığı 

sembolleştirmedir. Bu nedenle sembollerin, yalnızca başka şeyleri temsil etmekten başka 

işlevleri de vardır. Semboller aynı zamanda kendilerini kullanan insanlara, anlamlarının bir 

kısmını elde etmelerine izin verirler. Bir başka deyişle sembollerin her birinin anlamı, bireyin 

kişisel tecrübesinin süzgecinden geçer. Semboller birey için anlam ifade etmekten daha çok, 

bireye anlam inşa etme yeteneği sağlar. (Çebi, 2008, 187) Dolayısıyla söz konusu ayetlerde 

geçen antropomorfik ifadeleri sembolik dilin sınırları içinde kabul etmek ve düşünce yoluyla 

onlara anlam takdir etmek, insanın masum çabası olarak görülmelidir. 

Dini metinleri literal/harfî/lafzî yöntemle anlama çabalarının arka planında, nasların 

manasını koruma düşüncesi yatmaktadır. Bu anlayışa göre mana salt lafızdadır; zihin, vakıa, 

akıl ve tarih ondan ayrılmaz. Hâlbuki literal denilen harfi anlayış, teorik bir zorlama olup; aklı, 
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nassı ve vakıayı yadsıma anlamına gelir. Böyle bir durum, karşıt görüşte olanları tekfire sebep 

olabileceği gibi, insanı dini davranışlarında aşırılığa da götürebilir. Dini metinleri literal açıdan 

yorumlama farklı yorum biçimlerine kapıyı kapatma anlamına gelir. Bu da İslam düşüncesi 

alanındaki her türlü verimliliği ortadan kaldırır. (Altıntaş, 2010, 60-61).  

 

Ebü’l-Meâlî el-Cüveynî’de Haberi Sıfatların Te’vîli: 

Kelamda Eş’arî geleneğe mensup bir alim olan Cüveynî haberi sıfatlara getirdiği 

yorumlarla kendi ekolünde ilkler arasında yer alır. Onun Kitâbü’l-İrşad adlı eserini 

incelediğimizde bizim için değerli teviller bulmamız mümkündür. Bunları sırayla maddeler 

halinde inceleyelim:  

a. Yedeyn: 

Yedeyn kelimesi Arapçada “iki el” anlamına gelmektedir. Kur’an’da Sâd Sûresi 38/75. 

Âyette bu kelime Allah’a nispet edilmiş ve Âdem’in Allah’ın iki eliyle yaratıldığı bilgisi 

verilmiştir: “İki elimle yarattığım şeye secde etmekten seni alıkoyan nedir?”  mealindeki söz 

konusu âyette İblis, Âdem’e secde etmekten kaçınmış ve bu yüzden kınanmıştır.  

Cüveynî bu âyette zikredilen yedeyn kelimesinin “ilahi kudret” anlamına geldiğini 

belirterek şöyle der: “Hz. Âdem, iki elle yaratılmanın kendisine has kılınması sebebiyle secde 

edilmeyi hak etmiş değildir. Bu, akıl gereğince hükmedilen ve üzerinde ittifak edilen bir 

husustur.” Secde etmek ancak Allah’ın emrine uymak için gereklidir. Dolayısıyla âyetin zahiri, 

içeriğinin Hz. Âdem’e has kılınmasından ötürü secdenin zorunlu olduğunu ortaya koysa da 

gerçeği araştıran herkesin, iki elle yaratılmış olmasından dolayı ona secde edilmediğine 

hükmetmesi gerekir. Öyleyse âyetin zahiri terk edilir; akıl da yaratmanın kudret vasıtasıyla 

meydana geldiğine hükmeder.” Cüveynî, söz konusu âyette Hz. Âdem’in “iki ilahi ele” nispet 

edilmesini bir ta’zîm ve onurlandırma olarak kabul etmiştir. (Cüveynî, 2012, 139). 

Yedeyn kelimesi başka düşünürlerce farklı şekilde de yorumlanmıştır. Buna göre söz 

konusu ifade iki şeye vurgu yapmaktadır: Birincisi insan, tüm varlığıyla olduğu aklıyla da 

Allah’ın eseri ve yaratmasıdır. İkincisi insanın Allah’a doğrudan nispet edilmesi onun mahlukat 

içerisindeki üstün konumuna işaret eder. (Esed, 1999, II, 906; III, 933).  

Yed kelimesinin te’viline geldiğimizde ise ona dair Cüveynî’nin bir yorumunu tespit 

edemedik. Ancak bu konuda Mâtüridi’nin yorumuna bakabiliriz. O Fetih Suresi 48/10. âyetinin: 

“Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir” pasajında geçen ‘Allah’ın eli’ tabirinden Hz. 

Peygamberin elinin kastedildiğini, bu durumun Hz. Peygamberin Allah katındaki derece ve 

değerinin büyüklüğüne delalet ettiğini, Hz. Peygambere biat edenlerin Allah’a biat ettiklerini, 
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Allah’ın da onların yapmış oldukları biatlerinin mükafatını vereceğini ifade eder. (Mâtürîdî, 

2009, XIV, 20) 

b. Ayn 

Ayn kelimesi Arapçada “uzuv, göz, kaynak” gibi anlamlara gelir. (İsfahânî, 2010, 357).  

Hz. Nuh’un gemisinden söz eden âyette şöyle buyrulur: “(gemi) Gözümüzün/bi a’yüninâ 

önünde akıp gidiyordu” (Kamer 54/14) Cüveynî bu âyette zikredilen ayn kelimesinin Allah’ın 

gözleri anlamına değil, “meleklerin kuşattığı bir mekanda, koruma ve gözetim altında 

bulunması” manasına geldiğini, dolayısıyla söz konusu kelimenin koruma ve gözetim şeklinde 

anlaşılması gerektiğini kaydetmiştir. Zira bu, dilin kullanımı dahilinde olan bir ifade olup, 

“Hükümdar filancaya göz kulak olmaktadır” cümlesindeki gibidir. Bununla birlikte Cüveynî’ye 

göre eğer ayn kelimesi lafzî olarak anlaşılacaksa, o zaman söz konusu âyette, “yerden fışkıran 

su kaynaklarına” işaret edilmiş olması anlamı ortaya çıkar ki, bu da ihtimal dahilindedir. Her 

iki durumda da o, Allah’a göz nispet etmeyi reddetmiştir. (Cüveynî, 2012, 139-40) 

c. Vech 

“Vech” Arapçada uzuv, yüz, yön, ön taraf, cephe vs. anlamlara gelir. İnsanın ayırıcı 

vasfı olması ve tanınmasını sağladığı için en önemli ve onurlu uzvudur. (İsfahâni, 2010, 529).  

Kelimenin semantiğinde kişi, zât, vücûd gibi anlamlar da vardır. Rahmân Sûresi 55/27. âyette 

“Ancak kudret ve ihtişam sahibi Rabbinizin yüzü/vechi sonsuza dek kalıcıdır” buyrulur. 

Cüveynî söz konusu kelimenin zâtın vücûd sıfatına işaret ettiğini kabul etmiştir. Bu sıfat, 

Allah’ın varlığına delalet eder ki, bu durumda âyetin anlamı “mahlukatın yok olmasından sonra 

yegane kalacak olan şey Allah’ın zâtıdır” şeklindedir. Söz konusu âyetten çıkan ikinci anlam 

ise vech lafzıyla Allah’a yaklaşmanın kastedilmesidir. Nitekim şu ifade çok yaygındır: “Bunu 

livechillah/Allah rızası için yaptım”. Böylece âyetin manası şöyle olur: Her şey yok olacaktır 

ancak Allah’ın rızası gözetilerek yapılan işler kalıcıdır. Zımnen, Allah’a yakınlaşma niyetiyle 

yapılmayan ameller beyhûdedir. (Cüveynî, 2012, 140) 

d. Nûr 

Işık, huzme, parıltı gibi anlamlara gelen nûr, gözün görmesini sağlayan aydınlıktır. 

Ancak nur akıl ve Kur’an için de kullanılır. Çünkü bunlar insanın çevresine basiret 

bakabilmesini ve hakikati görmesine yardımcı olur. Güneş veya diğer parlak yıldızlardan gelen 

nûr, cismani nitelikteyken, Kur’an ve akıl, mecazi anlamda Allah’ın insanlara lütfettiği nûr 

olarak kabul edilir. (İsfahânî, 2010, 510). Nitekim Allah, kendisinden gelen vahyi ve kitabı nûr 

olaak adlandırmıştır. (Mâide, 5/15).  

Haberî sıfat olarak nûr kelimesi ise Nûr Sûresi 24/35. ayette Allah’a nispetle şöyle 

zikredilmiştir: “Allah yer ve göklerin nûrudur.” Bu âyette kastedilen şeyin Allah’ın bizzat 
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yerlerin ve göklerin ışığı, aydınlığı olduğu değildir. Bilakis âyette maksat, Allah’ın yerde ve 

gökte bulunan herkesin rehberi, aydınlatıcısı ve yol göstericisi olduğu gerçeğidir. Âyetin 

devamında “Allah insanlara birçok misal verir” buyrulmuş, böylece lafzın darb-ı mesel 

(benzetme) olduğu da anlaşılmıştır. (Cüveynî, 2012, 140) 

e. Cenb 

“Cenb” kelimesi Arapçada kenar, yan, bölüm gibi anlamlara gelir. (Fîrûzâbâdî, t.y., I, 

66). Zümer 39/56. âyette “En tekûle nefsun yâ hasratâ ‘alâ mâ ferrattu fî cenbi(A)llâhi ve-in 

kuntu lemine-ssâḣirîn” buyrulur. Âyetin meali şu şekildedir: “…ki hiçbir insan [Kıyamet Günü] 

“Allah'a karşı umursamaz davrandığım ve [hakikati] küçümseyenlerden biri olduğum için 

yazıklar olsun bana!” demesin”. Cüveynî, âyette zikredilen cenb kelimesinin lafzî anlamını 

reddederek, “Allah’ın yanı” manasını nefyetmiştir. Burada Allah’a nispet edilen cenb O’nun 

emirlerinin çeşitli yönleri ve bunların kaynağı manasınadır. Bazen bu kelimeyle tazim ve şeref 

(cenâb) kast edilir. Arapçada şu söz buna örnektir: “fülanün muhterisun bi riâyeti fülanün, leiz 

ilâ cenbihi, âizün bi cenâbihi”: “Falanca, filancanın gözetimi ve koruması altındadır, onun 

yanına sığınmış, kanadı altına girmiştir.” (Cüveynî, 2012, 141). 

f. Sâk 

Sâk, şiddet ve ağırlık anlmına gelir, insanın bacağına Arapçada sâk denilmesi, onun 

bedenini taşıyan uzvu olmasındandır. (Mâtürîdî, 2010, XVI, 32). Kâlem 68/42. âyette “Yevme 

yukşefu ‘an sâkin ve yud’avne ilâ-ssucûdi felâ yestatî’ûn” buyrulur. Âyetin meali şöyledir: 

“İşlerin sarpa sarıp paçaların tutuşacağı dehşetli kıyamet gününde çağırsınlar ortaklarını da 

görelim. O gün kâfirler [kınanıp azarlanmak maksadıyla] secdeye çağrılacaklar ve fakat secde 

etmeye mecalleri olmayacaktır” Bu âyette sâk kelimesinin fiziksel ayak veya bacak şeklinde 

anlaşılması ve bu haliyle Allah’a nispeti muhaldir. Bilakis burada kıyamet gününün korkunç ve 

çetin halleri ile suçlulara uygulanacak cezalar anlatılmaktadır. Savaşta durum zorlaştığı, gözler 

kin ve nefretle dolduğu, insanlar burunlarından soluduğu ve meydan cesetlerle dolduğunda 

“kâmeti’l-harbu alâ sâkiha” yani “savaş kızıştı” denilir. Burada tamamen sembolik dil vardır. 

(Cüveynî, 2012, 141-142). 

g. İtyân ve Mecî’ 

“İtyân” ve “mecî’” kelimeleri gelmek anlamındadır. (Fîrûzâbâdî, t.y., 21). Bunlardan 

mecî’ mazi fiil sıygasıyla Fecr 89/22. âyette şöyle geçmektedir: “Ve câe rabbuke vel-

meleku saffen saffâ.” Bu âyet lafzen “Melekler sıra sıra dizilip Rabbin gelince” anlamına gelir. 

İtyân kelimesi ise Bakara 2/210. âyette şu şekilde zikredilir: “Hel yenzurûne illâ en 

ye/tiyehumu(A)llâhu fî zulelin mine-lġamâmi velmelâ-iketu vekudiye-l-emr(u)(c) ve-ila(A)llâhi 

turce’u-l-umûr” âyetin lafzî manası ise şöyledir: “Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde 
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Allah’ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler? Halbuki iş bitirilmiştir. (Allah nizamı artık 

değişmez.) Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür.” 

Cüveynî her iki âyette de kastedilen şeyin Allah’ın bir mekandan diğer mekana geçişi 

ifade eden fizikî gelişi olmadığının altını çizer. Buna gören söz konusu âyetlerde kastedilen şey, 

mahşer günü artık her şeyin ortaya çıktığı gün, Allah’ın emrinin ve suçluları suçsuzlardan 

ayıran adil hükmünün tahakkuk etmesidir. Nitekim tazim maksadıyla emrin sahibini ifade 

etmek yaygın bir kullanımdır. Mesela “hükümdar gelince onun dışındakiler yok oldu” 

cümlesinde, hükümdarın gelişi değil, onun emir ve yasaklarının veya otoritesinin hüküm 

sürmesi kastedilir. Bu yüzden ilgili âyetlerde te’vil imkanı geniş olup, bunları hâdis nitelikler 

şeklinde anlamak imkansızdır. (Cüveynî, 2012, 141-142).  

İtyân ve mecî’ kelimelerinin geçtiği bu âyetler klasik ve modern tefsirlerde genellikle 

Allah’ın kemal-i kudreti, otoritesi, hükmü, emri vs. şeklinde yorumlanmıştır. (Bkz. Râzî, 1981, 

V, 232; Elmalılı, 1979, II, 737). İsrâ 17/81. âyette “hak geldi, batıl yok oldu” mealindeki ifade 

de bu şekildedir. Nasıl ki orada hakkın maddi gelişinden söz edilemezse, bu âyetlerde ityân ve 

mecî’ de mecazi anlama sahiptir ve Allah’ın hükmünün, sözünün ve kudretinin tecelli etmesi 

gibi anlamlara gelir. (Bıyıkoğlu, 2017, 347). Muhammed Esed de, Bakara 2/210. âyetin hesap 

günü ilahi iradenin kesin tezahürü anlamına geldiğini ifade eder ve bu âyetin, aynı surenin 55. 

âyetiyle birlikte okunması gerektiğini, burada “Allah ile yüz yüze gelmeden inanmayız” diyen 

İsrailoğlullarına bir reddiye olduğunu savunur. (Esed, 1999, I, 60). 

h. İstivâ 

İstivâ kelimesi lafız olarak yerleşmek, kurulmak ve oturmak gibi anlamlara gelir. 

İsfahânî, kelimenin iki farklı anlam içeriğine sahip olduğunu kaydeder. İlki eşitlenmek 

anlamındadır. “(Törensel eylemlerle Allah’a yürekten bağlılık) İkisi Allah katında eşit 

değildir”53 mealindeki Tevbe 9/19. ayetin ilgili lafzı bu manadadır. İkinci anlamı ise doğrulup 

                                                 
53 Ayete verdiğimiz bu mana Muhammed Esed’in yorumuna dayanır. Esed ayetin tefsirinde şöyle der: “Çoğu 

müfessir bu ayette, Mekke'nin Müslümanlarca fethinden önce, Kureyşli müşriklerin, Kâbe'nin bakım ve gözetim 

işini yerine getirdiklerini, hacılara su temin ettiklerini (sikâye) ileri sürerek kendilerini başkalarından üstün görüp 

övünmelerine ilişkin bir îma görmüştür. Hatta, Kâbe üzerindeki bu görevlerin müşriklerin gözündeki önemini 

vurgulayıcı yönde Taberî'nin naklettiği bir rivayet de vardır. Buna göre, Bedir savaşında tutsak alınan Hz. 

Peygamber'in amcası ‘Abbâs, vaktiyle Müslümanlarla beraber Mekke'den Medine'ye göç etmeyişine bir mazeret 

olarak Kâbe'deki bu kabil görevlerini ileri sürmüştür. Bizce, yine de bu ayetin daha derin bir başka anlamı vardır. 

Müslim, Ebû Dâvûd, İbni Hibbân ve Taberî'nin kaydettiği sahih bir rivayete göre, Hz. Peygamber'in 

Sahâbîleri'nden biri Medine Mescidi'nde şöyle bir söz sarfetti: “İslam'ı kabul ettikten sonra, hac vakti hacılara su 

sağlamaktan daha iyi bir iş göremiyorum!” -bunun üzerine diğer bir sahâbî: “Yoo,” dedi, “[bana kalırsa Kâbe'nin 

bakım ve gözetimi daha üstün”; bunun üzerine, başka bir sahâbî söze katılıp: “Hayır, hayır” dedi, “Allah yolunda 

cihâd etmek, bu söylenenlerin hepsinden daha üstündür!” Rivayete göre bu konuşmadan kısa bir süre sonra Hz. 

Peygamber'e Kur’an'ın bu ayeti vahyedildi. Bu rivayetten de açıkça anlaşıldığı gibi, yukarıdaki ayette dile 

getirilen husus, belli bir önemi haiz olsalar da, haricî tezahürleriyle sadece birtakım biçim ve kalıplara 

indirgenebilen yapıp-etmelere kıyasla Allah'a inanmanın ve O'nun yolunda cihad edip çaba sarfetmenin daha 
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ayağa kalkmaktır. İstivâ kelimesi alâ edatıyla kullanılırsa istilâ; ilâ edatıyla kullanılırsa “bir 

şeyin kendisiyle son bulması”  anlamına gelir. (İsfahânî, 2010, 251-252). 

Kur’an yedi yerde Allah’a nispet edile istivâ, genellikle Allah’ın evreni yaratıp ona 

hükmetmesi manalarında kullanılır.54 Bu âyetlerin ikisinde Allah’ın Rahmân isminin 

kullanılmış olması, ilahi rahmetin her şeyi kuşattığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Cüveynî, söz konusu âyetleri, Allah’ın bir yere oturması şeklinde anlamanın kesinlikle 

hatalı olduğunu savunmuştur. Buna delil olarak, söz konusu kelimenin geçtiği âyetlerden birisi 

olan Hadîd 57/4. âyette “Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir” ibaresi Allah’ın 

mekandan münezzeh oluşunu ifade eder. Eğer Allah’ın arşa istiva etmesi oraya oturması ise, 

âyetin bu kısmı nasıl anlaşılacaktır? Buna ek olarak Mücâdele 58/7. âyette: “Göklerde ve yerde 

olan her şeyi Allah'ın bildiğinden haberin yok mu? Aralarında gizli gizli konuşan her üç kişinin 

dördüncüsü mutlaka O'dur ve her beş kişinin altıncısı; ister daha az isterse çok olsunlar ve 

nerede bulunurlarsa bulunsunlar O'nsuz olamazlar…” buyrulur. Eğer bu âyet, Allah’ın her 

şeye vakıf olduğu ve hiçbir yerde, hiçbir olaydan habersiz olmayacağı anlamına gelmiyorsa, 

Haşviyye’nin iddia ettiği gibi Allah arşa kurulmuş ve oturmaktadır. Ancak Allah onların bu 

iddia ettiği şeyden mütealdir. (Cüveynî 2012, 142). 

i. Nüzûl 

Aşağı inmek veya iniş anlamına gelen bu kelime hadislerde Allah’a şu şekilde nispet 

edilmiştir: “Allah her Cuma gecesi dünya semasına iner ve ‘tövbe eden yok mu, tövbesini kabul 

edeyim, af dileyen yok mu affedeyim, dua eden yok mu, duasını kabul edeyim’ der.”55 

Cüveynî’ye göre bu hadiste zikredilen nüzûl kelimesini yer değiştirmeye veya bir yeri terk edip 

başka bir yere yönelme anlamına hamletmek imkansızdır. Çünkü bu, maddî varlıkların 

özelliğidir. Allah’a böyle bir şey isnat etmek, O’nun cismanî olduğunu kastetmek gibi bir netice 

doğurur ki bu da muhaldir. Bu hadiste nüzûl eden şeyin Allah’ın melekleri olduğu 

düşünülebilir. Nitekim Mâide 5/33. âyette “Allah ve Resûlüne karşı savaşmaya kalkışanların 

cezası…” ifadesi vardır ki, burada Allah dostları anlamına gelen evliyâ (mûzaf) kelimesi 

düşmüş ve yerine Allah lafzı (mûzafın ileyh) getirilmiştir. Dolayısıyla bu hadiste murad olunan 

anlam ”Allah’ın melekleri” olsa gerektir. Ayrıca, kelam sıfatının intikalinin muhaldir. Halbuki 

ilgili hadiste Allah’ın af, tövbe ve dua nidalarını bir yerden bir yere giderek zikretmesi söz 

                                                 
üstün ve önemli olduğu, kısacası Allah'a karşı gerçek ve yürekten bağlılık ve teslimiyetin törensel eylemlerden 

önce geldiği hususudur.” Esed, Kur’an Mesajı, II, 351. 
54 Bkz. A’râf 7/54; Yûnus 10/3; Ra’d 13/2; Tâ-hâ 20/5; Furkân 25/59; Secde 32/4; Hadîd 57/4. 
55 Bu hadis faklı lafızlarla çeşitli hadis kaynaklarında zikredilmiştir: Malik, Muvatta I/385; Hanbel, Müsned II, 

264; Müslim, Salatü’l-Misafirîn, 169. 
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konusudur. Ancak bu, Allah’ın sıfatlarında mutlak oluşu ilkesine de aykırıdır. Bütün bunların 

yanında ilgili hadiste nüzûl kelimesinin te’vilinde şu ihtimaller üzerinde durulabilir: 

i. Kulların taşkınlık ve isyanda ısrar etmelerine, geceleri Allah’ın âyetleri ve 

ahiretin varlığını tefekkür etmeyi ihmal etmelerine rağmen, Allah’ın kullarına nimetleri bolca 

lütfettiği anlamı da vardır.  

ii. Nüzûl kelimesi, tevazu anlamına da gelir. Kendisine karşı olanlara baskıyı 

artırma imkan ve ihtimaline karşı hükümdar, tebaasına şefkat ve yumuşaklıkla muamele edip, 

kendi otoritesine sınır koyduğunda, Arap dilinde bu şöyle ifade edilir: “Nezele’l-Melikü an 

kibriyâihi ilâ dereceti’t-dünyâ”: Hükümdar yüce makamından aşağı derecelere indi”. (Cüveynî, 

2012, 143) 

j. Cebbâr ve Kadem 

Cebr, bir şeyi zor kullanarak yapmaktır. Cebbâr ismi insana nispet edilirse, bir konuda 

haksız iddiada bulunmak ve bunu elde etme çabasına girmektir. Dolayısıyla cebbâr isminin 

insana nispeti olumsuzdur. Cebbâr ismi Allah’a nispet edildiğinde Allah’ın kullarına 

hoşlanmasalar da elem ve acı veren birtakım şeyleri takdir etmesidir. (İsfehânî, 2010, 93). Bu 

anlamda O, “dilediğini dilediği zaman zorla da olsa yapan” anlamına gelir. Kadem ise ayak 

anlamına gelir. Bu iki kelimenin bir hadiste bir arada kullanımı, tartışma konusu olmuştur. 

Hadis şöyledir: “Kıyamet günü geldiğinde cennet ehli nimetlere gark olup, cehennem ehli de 

ateşe atıldığında, cehennem daha yok mu diye sorar. Cebbâr ayağını ateşini içine sokar ve 

cehennem ona haydi haydi der!”56 Bu hadiste zikredilen cebbâr kelimesi Allah’a değil, 

günahkar kula işaret eder. Cehennem adeta böyle bir kişiyi beklemektedir. Nitekim cehennem 

ehlinin kötü ve zalim kişilerden ibaret olduğu müsellemdir. Dolayısıyla burada cebbâr, 

kavramsal olarak Allah’ın ismi değil, kelime anlamı itibariyle isyankar, zorba ve asi kişiye 

delalet eder. Kadem kelimesi ise Allah’ın ilminde cehenneme müstahak toplumlara işaret etmiş 

olabilir. Böylece söz konusu hadisin manası şöyle olur: Allah’ın ilmine uygun olarak asi 

toplumlar cehennem ateşine ayak attığında cehennem adeta onları kapıverir. (Cüveyni, 2012, 

144). 

k. Sûret 

Peygamberimize (as) nispet edilen bir raveyette onun şöyle buyurduğu nakledilmiştir: 

“Şüphesiz Allah Âdem’i kendi sûretinde yaratmıştır” (Buhari, Kitabü’l-İsti’zân, 1; Müslim, 

Kitabü’l-Birr, 115; Hanbel, Müsned, II, 244). Cüveynî öncelikle bu rivâyetin sıhhatinin kuşkulu 

olduğunu belirttikten sonra, bunun söylenme nedenine başvurarak, hangi manaya geldiğini 

                                                 
56 Bu rivâyetin yakın lafızlarla şu kaynaklarda vardır: Buhari, Tefsirü’l-Kur’an, 333; Müslim, Kitabü’l-Cennet, 

37; Hanbel, Müsned, II, 7704. 
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açıklamaktadır. Buna göre, güzel yüzlü bir köleyi tokatlayan bir kişiyi Hz. Peygamber görmüş 

ve o kişiyi bundan men ederek söz konusu uyarıyı yapmıştır. Burada sûret kelimesi Allah’a 

değil, hadiste geçtiği üzere hû zamiri dövülmesi yasaklanan köleye aittir. İkinci ihtimal, hû 

zamirinin Âdem’e (as) işaret etmesidir. Bu durumda hadisin anlamı şöyledir: Allah Âdem’i 

anasız-babasız, düzgün/pürüzsüz bir insan (beşeran seviyyâ) olarak yaratmıştır. Böylesine 

seçkin bir varlığa şiddet yakışmaz! Hadisten maksat şudur: Âdem, sonraki insanların tabi 

olduğu yaratılış aşamalarından geçmemiş, kendi sureti ile yaratılmıştır. (Cüveynî, 2012, 145). 

 

Sonuç 

Te’vil, insan metafizik hakkında aklın ve dilin sınırları ve imkanları çerçevesinde 

ortaya koyduğu bir çabadır. Te’vil, bir yandan kelimenin öncelikli anlamını tespit etmek, diğer 

yandan, kelimeye yüklenen anlamın nihai işaretini dikkate almaktır. Böylece lafzı enine boyuna 

düşünmek ve en doğru manayı tespit etmek te’vil ile mümkündür. Dini literatüre te’vilin detaylı 

biçimde girmesinde Cüveynî’nin önemli rolü vardır. O, İslam geleneğinde müteşabih olarak 

kabul edilen ve insanbiçimci anlayışa neden olan kelimeleri te’vil ederek, onların ilahi zata 

nispetini mecaza hamletmiş ve bu ifadelerde sembolik dil kullanıldığını belirtmiştir. Bunların 

anlaşılması için dilin kullanımına başvurmak gerekir. Ancak akıl yürütmeyle anlaşılabilecek 

olan bu tabirlerin, literal okumayla, yani lafzî şekilde Allah’a aidiyeti imkansızdır. Allah’ın zati 

ve manevi sıfatları, O’nun yaratılmışlara benzemesini muhal kılar. Bu nedenle Tanrı 

tasavvurunda antropomorfist yorumlar temelsiz kalır. 
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MU’TEZİLE’DE KÖTÜLÜK PROBLEMİ 

 

Doç. Dr. Mustafa ÜNVERDİ 

 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, kelam ve felsefenin tartışma konuları arasında yer alan kötülük 

problemine Mutezilî yaklaşım biçimini ortaya koymaktır. 

Kötülük problemi temelde kötülükler ile Tanrı’nın en yüksek sıfatları arasında bir çelişki olup 

olmadığına ilişkin bir tartışmadır. Eğer Tanrı şefkat, merhamet ve iyiliksever olmasına rağmen 

yeryüzündeki kötülükleri engellemeye kadir değilse, o, aciz demektir. Yok, eğer Tanrı’nın 

kudret sıfatı tüm kötülükleri engellemeye yetkin olmasına rağmen, bunlara engel olmuyorsa, 

O’nun merhametli ve şefkatli oluşundan söz edilemez. Klasik kelam kaynaklarında bu problem, 

doğrudan doğruya aynı bağlamda olmasa da, “Allah’ın acı ve elemleri yaratması”, “ilahi 

fiillerin hikmetleri”, “musibetlerin anlamı ve nedeni” gibi başlıklarla tartışılmıştır. Kâdî 

Abdülcebbar, Mu’tezilî bir düşünür olarak bu soruna genişçe yer vermiş ve canlıların başına 

gelen musibetlerin hikmeti üzerinde durmuştur.  

Tebliğde elde edilen netice Mu’tezile’nin elem ve ızdırapları ilahi hikmet ve adalet 

çerçevesinde değerlendirdiği ve Tanrı’nın hiçbir şekilde kötü fiilleri yaratmayacağı yönündedir.  

Anahtar Kelimeler: Kötülük, Mu’tezile, Adalet, Hikmet, Musibet. 

 

THE PROBLEM OF EVIL AT MU’TEZILAH 
The purpose of this study is to reveal the Mu’tezilian approach to the problem of evil which is 

among the topics of discussion of kalam and philosophy. 

The problem of evil is basically a discussion of whether there is a conflict between evil and 

God's highest attributes. If God is not able to prevent evil in the earth, even though he is 

compassion, mercy, and benevolent, he is incapable. But, if even God's power is able to prevent 

all evil and he doesn’t prevent them, he cannot be said to have mercy. In classical kalam 

literature, this problem discussed as “God’s creation of suffering and calamities”, “the wisdom 

of divine acts”, “meaning and reasons of calamities”. Qadi Abd al-Jabbar as Mu'tazilite 

theologian, has dealt with this issue broadly. He studied the meaning and wisdom of the evil of 

living things and he defended that all evil has wisdoms. 

The result obtained in the article is that Mu’tezilah considered the pain and suffering within the 

framework of divine wisdom and justice. And God in no way creates evil acts. 

Keywords: Evil, Mu’tezilah, Justice, Wisdom, Calamity 

Giriş 

Kötülük kavramının Arap dilindeki tam karşılığı sû’ ve şerr terimleridir. Etimolojik 

olarak şerare mastarından gelen şerr, su' kelimesinden daha kapsamlıdır. Çünkü lügatlerde 

şerr; sa', fesad ve zulüm kavramlarıyla karşılanmaktadır. Çoğulu ise "şiirur" ve "eşrar" 

şeklindedir. Mesela, iyilerin/el-ehyar karşıtı olarak kavmün eşrar/kötüler topluluğu, denilir. 

Kötülük yapan kimse ise "şirrîr" ya da “şerîr” olarak nitelendirilir. Kısacası lügatte şerr, 

kötülük, kötü kişinin fiili anlamına gelir. Bu anlamıyla şer, hayrın zıttıdır. (İbn Manzûr, t.y., 

XXIV, 2138; XXV, 2231) 
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Öte yandan kötülüğü çeşitli kısımlara ayırmak mümkündür:  

1. Doğal: Doğal afet, hastalık ve ıstıraplar 

2. Ahlakî: Yalan, zulüm ve nefret. 

3. Metafiziksel: Varlığın kemal/yetkinlik bakımından noksanlığıdır.  

Kötülük problemi, din felsefesinde teodise şeklinde yer bulur. Teodise, kötülük ile 

mutlak iyi olan Tanrı kavramının nasıl bağdaştığını açıklama çabasına verilen bir isimdir. Başka 

bir ifade ile kötülük olgusu karşısında Tanrı’nın adaleti ve haklılığını savunmak “kötülük 

problemi karşısında Tanrı’yı savunma” anlamı taşır. Bu problem her ne kadar felsefi bir 

tartışma ise de İslam kelamının bigane kalmadığı bir konudur. Problemi şöyle tanımlamak 

mümkündür: İnkarcıya göre merhametli, şefkatli, ,iyiliksever ve her şeye gücü yeten bir Tanrı 

olsaydı yeryüzünde kötülükler olmazdır. Bu problem şöyle de formüle edilmiştir: 

i. Tanrı iyidir. 

ii. Tanrı kudretlidir. 

iii. Yeryüzünde kötülük vardır. 

Yukarıdaki üç önermenin üçünün aynı anda doğru olması düşünülemez. Her halükarda 

üçüncüsü ile birlikte ya ilki ya da ikincisi geçersiz olacaktır. Bu Tanrının ya iyi bir varlık 

olmadığı ya da kudretli olmadığı anlamına gelir. MÖ dördüncü asırda Epikuros’a kadar geriye 

götürmenin mümkün olduğu bu problem, felsefi olarak şu şekilde ifade edilmiştir: “Yeryüzünde 

kötülük vardır. Tanrının bu kötülükleri ortadan kaldırmaya gücü yeter mi? Eğer gücü yetiyor 

da kaldırmıyorsa o halde Tanrının iyi bir niteliğe sahip olduğu iddia edilemez. Eğer O mutlak 

iyidir denilirse, demek ki kötülükleri ortadan kaldırmaya gücü yetmemektedir. Bu her iki 

durumda da Tanrı fikrinin sorunlu olduğu anlamına gelir (Taylan, 1997, 48). 

Esasen kötülük denilince, yeryüzünde mevcut olan gerçeklik hakkında iki yaklaşımın 

olduğunu ifade edilmelidir: Optimist ve Pesimist görüş. Birinci görüşe göre yaşadığımız dünya 

mümkün evrenlerin içinde en güzelidir. Dolayısıyla aslında kötülük denilen şey ontolojik 

kategori olarak yoktur. Kötülük, yokluk demektir. Daha doğrusu, asıl kötülük yokluk yani 

ademiyettir. Bu durumda bir şey kötüdür, denildiğinde, kastedilen onun eksik olduğudur. Bu 

nedenle var olmak, aslında iyi olmanın yeter nedenidir. Bu görüş, evrenin bir gaye ve nizam 

içerisinde oluşuna vurgu yapar. İslam düşünürleri genel olarak bu bakış açısında sahiptir. 

Pesimist görüşe göre ise dünya onca acı ve kederlerin olduğu yaşanılmaz bir yerdir. 

Hayatı bir ıstırap olarak Schopenhauer (1788-1860) hayatı mutlak bir yenilgi alanı olarak görür 

ve iyimser kimseyi hastanelere, ameliyathanelere, hapishanelere veya işkence odalarına 

götürdüğümüzde de bu dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu görürdü, şeklinde ironiyle 
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karışık tenkit eder. Pesimist dünya görüşüne göre, dünya kötülüğün hüküm sürdüğü bir 

cehennem gibidir (Özdemir, 2011, 11-35). 

Kötülük problemi felsefede önemli literatüre konu olmuştur. Çalışmamızda felsefenin 

bu çetin sorusuna Mutezilî kelam ekolünde nasıl bir bakışın olduğunu ortaya koymaya 

çalışacağız. Esasen konunun kelam ilminde kötülük problemi olarak doğrudan yer bulduğunu 

söylemek hatalı olur. Ancak yukarıda insanın başına gelen kötü ve üzücü hadiseleri doğal, 

ahlaki ve metafiziksel olmak üzere üç kısma ayırmıştık. Kelam ilminde, doğal kötülükler elem, 

acı ve musibetlerin hikmetleri bağlamında; ahlakî kötülükler ise şerrin yaratılması, ilahi 

fiillerde hikmet, salah-aslah, lütuf ve insanın kötü fiilleri irade etmesi gibi başlıklar altında ele 

alınmıştır (Özdemir, 2014, 51-145). 

Çalışmamızda söz konusu probleme kelamda Mutezilî bakış açısını ele alacağız. 

Kelam ilminin diğer iki mezhebi Mâtüridi ve Eşarîlerin bu konudaki görüşleri hakkında mevcut 

çalışmalar olduğundan, söz konusu ekollerin görüşlerine kısaca değinmekle yetineceğiz. 

I. Kur’an’a Göre Doğal Acılar ve Hikmetleri   

a. İlahi Sistemin Allah’ın Mülkü Oluşu 

Kur’an, çeşitli yerlerde varlığın ve mutlak hükümranlığın mutlak anlamda Allah’a ait 

olduğunu O’na ait olduğunu bildirir. Buna göre ilahi sistem, yaratılışın anlam ve gaye ile 

tanımlanmasıdır. Alemde her şeyin Allah’a ait oluşu, irade ve takdir bakımından da O’nun 

mutlak olduğu anlamına gelir: “Göklerin ve yerin egemenliği/mülkü Allah’a aittir” (Nûr, 24/), 

“Bütün mülkü elinde tutan Allah ne yücedir…” (Mülk, 67/1).  

Mülkün O’na ait oluşu, sistemi kuran, ona yön veren ve onu yürüten kudretin ilahi 

olduğu, insanların bu mülkün içerisinde sadece birer unsur olarak, O’na “neden böyle yarattın?” 

şeklinde itiraz edemeyeceğini gösterir. Zira sahip-mülk ilişkisinde karar veren mülk değil, 

sahiptir. Ne ki insan akıl, irade, vicdan, merhamet gibi Saiklerle tabiattaki acı ve elem veren 

olayların hikmetini anlamak isteyebilir. Bir mümin için Tanrı, en yüce seviyede yer alan kudreti 

ve iradeyi temsil eder. O’nun bilgisi her şeyi kapsamış olduğundan insanın kısıtlı bilgisiyle ve 

yetenekleriyle Tanrı’ya itiraz etmesi düşünülemez. 

Allah evreni bir gaye ile yarattığını bildirir: “İşte [böyle:] Biz gökleri ve yeri ve ikisi 

arasında bulunan her şeyi sırf bir oyun olsun diye yaratmadık, Bunların hiç birini [derunî bir] 

hakikatten yoksun yaratmış değiliz: ama çoğu bunu anlamaz.” (Duhân 44/39). Yaratılışın 

amacı ile ilgili insan pek çok yorumda bulunabilir. Ama Kur’an açısından bakıldığında insan 

bunun tamamını kavrayamaz: “Allah dilemedikçe onlar O’nun ilminden hiçbir şey edinemez, 

hiçbir şey kavrayamazlar…” (Bakara 2/255). 
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Tabiatta olup biten şeyler ilk bakışta insanın hoşuna gitmeyebilir. Ama bu onların 

insanın aleyhine olduğu anlamına gelmez. Allah, insanlara eşleriyle güzel muamelede 

bulunmalarını emrederken, hoşlarına gitmese de    eşlerle güzel geçimi emrederek şöyle 

buyurur: “…. Hoşlanmadığınız bir şeyde Allah bir çok hayır dilemiş olabilir.” (Nisa 4/19) 

b. İnsanın Zorluklarla İmtihanı 

İnsanın başına gelen acıların ne anlama geldiği ve nedeni bir tartışma konusudur. 

Kur’an’da fitne, musibet ve ibtilâ gibi kelimelerle zikredilen kötülüklerin özünde aslında 

imtihan vardır. Fitne, cevheri ateşe tutup aslını ortaya çıkarmaktır. İnsanın fitneye maruz 

kalması, onun aslının ne olduğunu ortaya çıkarmaya matuftur. İnsanların gerçek karakteri zor 

zamanlarda ve öfke anlarında ortaya çıktığı gibi, insan ve toplumların karakteri de kriz 

ortamlarında anlaşılır. Fitne Allah’a nispetle mutlak olarak bir hikmete dayalıdır. Ancak insana 

nispet edilirse olumsuz bir anlama gelir ve taşkınlık ve saptırma, sapkınlık gibi manaları ihtiva 

eder. (İsfahâni, 2010, 374). İbtilâ, gerçeği ortaya çıkarmak, imtihan etmek gibi manalara gelir. 

Sabır ve şükür ibtilânın iki beklenen sonucudur. İman ahlakı şer görünen zorluklara sabrı, hayır 

görünen iyilik ve başarılara şükrü gerektirir. Musibet “deneme, bela, hakikatini ortaya çıkarma, 

atmak, fırlatmak vs.” kök anlamına gelen afet ve felaketlerin adı olmuştur. Musibetler Kur’an 

metafiziğine göre insanı Allah’a bağlayan, yeryüzünün imar ve düzenini sağlayan şeylerdir. 

Yeryüzünde hiçbir acı ve elem veren şey olmadığında, insan bolluk ve zenginlik içerisinde 

Rabbini unutma tehlikesiyle karşı karşıyadır: “Eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları 

sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek, azgınlıklarında büsbütün direnirlerdi.” (Mü’minûn 

23/75) Bu yönüyle musibetin olumlu yönü vardır.  

İnsanın mülkünde bulunan sağlık, mal-mülk, toprak, evlat vs. şeylerden birisini 

kaybetmesi bir musibettir. Ancak insana, bunların gerçek sahibini hatırlatması, acziyetini 

öğretmesi, iyilik, güzellik ve bolluğun kıymetini bilmesi, nefsini köreltmesi, düşünceye sevk 

etmesi, cehennem azabını düşündürtmesi, hayatın sonlu olduğu gerçeğini hatırlatması ve 

kendisinin aslında emanetçi olduğu fikrini vermesi açısından yararlı görülebilir. Bu yüzden 

Allah bir musibet anında sabreden ve her şeyin gerçekte zât-i ilahiye ait olduğu inancını ikrar 

edenleri müjdelemiştir. (Bakara 2/156). Kur’an’da anlatılan Musa (as) ve bilge adam (Hızır) 

kıssasını da (Kehf, 18/71-78) bu bağlamda okumak ve olayların perde arkasında yatan ilahi 

hikmetlerin sonsuzluğunu düşünmek gerekir. 

İnsanın rızkının genişlemesi ya da daralması, bolluk ya da sıkıntı içerisinde olması 

şüphesiz kendi çabasının eseri olduğu kadar, ilahi bir takdirdir. İnsanın elinde olanı Alalh’ın 

lütfü olarak görmesi onun imanıdır. Allah Kur’an’da pek çok yerde rızkı kendisinin tayin 

ettiğini haber verir. Bazen bol, bazen az olan rızık, insanın ahlakî gelişimi için değişkenlik 
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gösterebilmektedir. “De ki: “Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir, dilediğine az;  ve 

başkaları için ne harcarsanız yerini [daima] doldurur:  çünkü O, rızık verenlerin en 

hayırlısıdır” (Sebe’, 34/39). İnsanın rızkının genişletilip kısılabileceğini beyan eden diğer ayet 

ise Ra’d 13/26. ayettir. Gerek yukarıdaki ayette gerekse Ra’d Sûresinin ilgili ayetinde insanın 

rızkının genişletilmesi ifadesi (A)llâhu yebsutu-rrizka ibaresiyle zikredilirken, bunun zıttı olan 

duruma işaret rızkın kaldırılması veya yok edilmesi anlamına gelen bir kelimeyle değil, 

veyakdiru lehû ifadesiyle gelir. Bu da Allah’ın insana ve diğer canlılara yönelik rızık takdirinde, 

onları açlıktan helak olacak bir duruma sevk etmediği, ancak yaşamlarını sürdürebilecek 

seviyeye uygun bir rızıklandırmada bulunabileceği bilgisini verir. Böylece Allah kimin nasıl 

bir ihtiyaç sahibi olduğunu en iyi bilen ve ona göre takdir edendir. Bu durumda insanın maddi 

imkanlarının daralması mutlak kötülük değil, insanın bilemediği yararlar taşımasından ötürü 

hayır da olabilir: “De ki: “Rabbim dilediğine bol rızık verir, [dilediğine] az: fakat insanların 

çoğu [Allah'ın yol ve yöntemlerini] anlamazlar” (Sebe’, 34/39). Dolayısıyla zenginlik mutlak 

anlamda Allah’ın lütfünün, yoksulluk da cezasının sonucu değildir. Bu ayet, dolaylı olarak, 

bugün ve geçmişte birçok insanın paylaştığı, maddî refahın bütün insan davranışlarının 

meşruiyet gerekçesi olduğu anlayışını reddeder. (Esed, 1999, II, 880) 

c. Alemde sebep sonuç ilişkisi ve Gâiyyet 

Gâiyyet, sözlükte “son uç, nihaî nokta, zirve, ideal örnek” gibi anlamlara gelen gaye 

kelimesinden türetilmiş olup varlık düzeninin mutlaka belli bir gayeyi gerçekleştirme esasına 

dayandığını, evrende tesadüf ve saçmadan söz edilemeyeceğini ileri süren felsefî-kelâmî 

doktrinler için kullanılan bir terimdir. (Kutluer, 1996, 292). Kavram, sebeplilik, nizam, hikmet 

ve inayet gibi terimleri içerir. Teleolojik delillerin temelinde yer alan bu gâiyyet, alemde belirli 

bir gaye ve nizam olduğu fikrinde merkezileşir. 

Kur’an, varlık aleminde olan düzeni belirli bir sebep sonuç ilişkisi ve gaye ile 

gerçekleştiğini, bunun ilahi bir takdir olduğunu kaydeder: “Yoksa sizi boş yere yarattığımızı ve 

bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız” (el-Mü’minûn 23/115); “Göğü, yeri ve ikisi 

arasındakileri boş yere yaratmadık; bu inkâr edenlerin kuruntusudur” (Sâd 38/27). Böylece 

insanın başına gelen ve afet olarak adlandırdığı doğa olayları ya da insanın karşılaştığı 

hastalıklar, kısacası metafizik kötülükler, aslında yüce yaratıcının belirli bir gayeye matuf 

olarak yarattığı kanunudur. Bunlar çeşitli amaç ve hikmetler içerir. Ne ki yukarıda ifade edildiği 

gibi insan bunları her zaman kavrayamaz. 

d. Metafizik ceza 

İnsanın başına gelen ve adına şer denilen deprem, yangın, sel, hastalık vs. afetler kimi 

zaman bir ceza olarak nitelenebilir. Kur’an, insanın inkar, şirk, isyan, zulüm, aşırılık ve fıtrata 
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aykırılık gibi dinî-ahlakî tercihleri ve davranışlarının neticesinde büyük felaketlere duçar 

olduğunu tarihi kıssalarda geniş bir biçimde anlatır. Ad, Semud, Ressliler, Eyke halkı, Lut’un 

kardeşleri, Firavun vs. toplumlar ve şahsiyetler, peygamberlerinin davetini reddetmeleri ve 

ahlakî çözülmelerinin sonucunda helak edilmişlerdir (Bkz. Özsoy-Güler, 2003, 703-795). 

İnsanların ibret alması için anlatılan bu kıssalarda manevi itaatsizliklerin fiziksel afetlere sebep 

olduğunu görmekteyiz.57 Kimi düşünürlere göre bunlar sembolik dille anlatılmış ve insanlara 

uyarı gayesi ile yapılmış uyarılar olabilir. Kur’an’da geçmiş kavimlerle birlikte yaşadığımız 

dönemde insanoğlunun başına gelen felaketlerin aslında kendi eliyle yapıp ettikleri sonucunda 

meydana geldiğini görmekteyiz. Kur’an bu gerçeği çeşitli şekillerde hatırlatır: “[Allah’ın 

buyruklarını umursamaz hale gelen şu] insanların kendi elleriyle yapıp-ettikleri sonucunda 

karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde [Allah], belki [doğru yola] geri 

dönerler diye yaptıklarının bazı [kötü] sonuçlarını onlara tattıracaktır.” (Rûm, 31/41).  

Kötü davranışların karşılığının dünya hayatında verilmesi sadece müminler için 

değildir. Allah Hz. Peygamberi teselli ettiği ve tebliğ görevinde desteğini izhar ettiği beyanında 

elçisine onca eziyeti çektirenler hakkında inananların ceza beklentisini şöyle açıklamıştır: 

“Onları uyardığımız azabı belki de sana sağlığında gösteririz. [Ama şunu bil ki] biz onları her 

hâlükârda cezalandırmaya muktediriz.” (Zuhrûf 43/42). 

II. Eş’ari Geleneğinde İlahi İrade ve Kötülüğün Keyfiyeti 

Klasik kelam literatüründe insanın başına gelen acıların bazen teklif/imtihan bazen de 

cezalandırma konusu olduğu kabul edilmiştir. Cebriye, her hangi bir acı olay Allah’a nispet 

edilirse “iyi”, insana nispet edilirse “kötü”dür, demiştir (Kâdî, 2013, II, 298). Eş’arîler, acı 

elemleri Allah’ın mutlak irade ve kudretine ait gördükleri için O’nun imtihan ya da 

cezalandırma amacı olmadan da acı çektirebileceğini kabul etmişlerdir (Eş’arî, 1975, 117). Zira 

ondan kötü ve çirkin iş sadır olmaz. Herhangi bir şey insana göre şer olsa bile, salt Allah 

yarattığı için güzeldir. Onlara göre insanların ya da toplumların başına gelen musibetler mutlak 

olarak levh-i mahfuz’da yazılıdır. Bunun bildirilmiş olması insanın başına gelen şeyler 

karşısında çöküntüye uğramaması içindir (Halîmî, 1979, III, 369). Böylece musibetler 

hikmetini sadece Allah’ın bildiği bir tür takdirdir.  

Eşari geleneğinde hiçbir şey insan aklı tarafından “hikmet gereğidir” diye Allah’a 

zorunlu kılınamaz. Allah için vücubiyet, ancak O’nun ilminin ve iradesinin ilişkili olduğu 

                                                 
57 Bkz. A’râf 7/4; Yûnus 10/13-4; Ra’d 13/32; Enbiyâ 21/11-5; Furkan 25/36-9; Kasas 28/58-9; Ankebût 29/33-

40; Sâd 38/1-16; Mü’min 40/5-6, 82-5; Zuhrûf 43/5-8; Ahkâf 46/27; Muhammed 47/13; Kâf 50/12-14, 36; Hâkka 

69/9-10. 
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hususların varlık alanına çıkmasıyla söz konusu edilebilir. Buradan hareketle ona göre, Allah’ın 

fiillerinde bir illet ya da hikmet aramak abestir. Hiçbir sebebe dayalı olmadan Allah dilediği 

gibi yaratma, teklif etme ve cezalandırmada bulunabilir. Allah’ın insanlara yönelik emir ve 

yasaklarında insanların bilemeyeceği, ama sadece Allah’ın bildiği birtakım faydalar olabilir. 

Hatta fayda, sadece emre uyup sevap kazanmak değildir. Bilakis fayda, belirli bir emrin ortaya 

çıkarılmasında ve onunla ilgili teklife inanılmasında bulunabilir. Mesela, Allah Hz. 

İbrahim’den önce oğlunu kurban etmesini istemiş, sonra da emri yerine getirmeden önce Allah 

bu emrini nesh etmiştir. 

İnsanların başına gelen acı veren olaylar ise Allah’a nispeti yönüyle zulüm değildir. 

zulüm, başkasının mülkünde tasarrufta bulunan için düşünülebilir veya bir emir altında bulunan 

ve yaptıkları emre uymayan kimseler için düşünülebilir. İnsan kendi mülkünde dilediği gibi 

tasarruf etme hakkına sahiptir. Allah için ise başkasının mülkünde tasarruf diye bir şey söz 

konusu olamaz. Bütün mülk Allah’ındır. İnsan olmaları sebebiyle, onların başına gelen çeşitli 

musibetler de daha önce işlemiş oldukları bir suç sebebiyle değildir (Yavuz, 2015, 9-12). 

 

 

III. Maturidî Ekolünde Kötülüklerin Hikmet Merkezli Yorumu 

Mâtürîdîler, Allah’ın musibetleri bir hikmete binaen yarattığını kabul etmişlerdir. 

Matürîdî’ye göre insan sahip olduğu şeylerin geçici olduğunu idrak etmeli ve başına gelen 

musibetlere üzülmemelidir. Hayat, sağlık, mal-mülk Allah tarafından insana lütfedilmiş 

şeylerdir. İnsan, bunlara hak ettiği için sahip olmuş değildir. Lütuf yoluyla bunları elde etmiştir. 

Bu da belirli bir müddetle sınırlandırılmıştır. Örneğin sağlık, belirli bir süre sonra insanın 

elinden geri alınacaktır. İnsanın sıhhat ve afiyeti gerçekte Allah’a aittir. Allah müminlerin 

canlarını satın almıştır. (Tevbe, 9/111) Allah müminlerden, verdiği nimetlerden dolayı 

fedakarlık yapmalarını isteyebilir. Ayrıca imtihan konusu olan şeyler zaten Allah tarafından 

insana lütfedilmiştir. İnsan bunları hak etmiş değildir. Ne hayat ne de başka bir şey insanın 

kendi başına elde ettiği şeydir. Eğer insan, sahip olduğu her şeyin Allah tarafından kendisine 

bağışlanmış birer nimet olduğunu benimserse, bunların bir gün kaybolup gitmesine üzülmez. 

Zira bilir ki, her nimet bir gün gidecektir. (Mâtürîdî, 2009, I, 276-7). 

Mâtürîdî’ye göre Allah’ın insanı denemesi ona emir ve yasaklar getirerek bağlılığını 

ölçmekledir (Mâtürîdî, 2009, I, 226). Hayır, Allah’ın emri, şer ise nehyi tarafındadır. İmtihan 

kimin ve hayra kimin şerre yakın olduğunun tespiti yönündedir. İmtihanın özünde yer alan da 

budur. Dünyada hayırla ve sevindirici şeylerle karşılaşmak aslında sadece bir ödül değil aynı 

zamanda imtihandır. Hayırla imtihan, şımarmama, büyüklenmeme ve hayrın gerçek sahibine 
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şükrederek bunun farkında olduğunu ortaya koymaktır. Ona göre musibetlerin hikmetleri şunlar 

olabilir:  

a. Nimetler, güzellikleri ile Allah’ın lütfünü, ikram ve ihsanını fark ettirir ve insanı 

şükretmeye sevke eder. Musibetler ise zorluklarıyla Allah’ın kudretini, insanın acziyetini idrak 

ettirir; zorluklara sabır, güzelliklere şükredilmesi gerektiğini öğretir.  

b. Musibetler, insanın, bir birey olarak kendi üzerinde mutlak güç ve karar sahibi 

olmadığını; Allah’ın kendisine nasıl müdahale edebileceğini göstererek kendinden güçlü 

yaratıcıya teslim olması gerektiğini hatırlatır.  

c. Musibetler karşısında insanların verdikleri tepki onların inanç ve ahlak yapılarını 

gösterir. Böyle mümin ve kâfir tespit edilmiş olur.  

d. Nimetler, ahirette müminlere vaat edilen cennetin; musibetler ise cehennemim 

örneğidir. Her ikisini de tadan insana verilen mesaj zımnen şudur: “Ahirete hazırlan!” 

(Mâtürîdî, 2009, VI, 96) 

Mâtürîdî musibetlerin bunların müminlerin günahları için kefaret niteliğinde olması 

ihtimalini göz ardı etmemiştir. Müminlerin bu dünyada iken işledikleri suçlara uygulanan had 

cezaları veya başlarına gelen sıkıntılar ahirette çekecekleri muhtemel cezaya kefaret olabilir. 

Küfrün ise dünyada kefareti yoktur. Çünkü o bir had cezası ile silinecek nitelikte basit ve küçük 

bir suç değildir (Mâtürîdî, 2005, 580). Buna göre o, kafirlerin çektikleri sıkıntıları küfürlerinin 

gereği olan cezalandırma şeklinde değerlendirmemiştir. Ona göre kâfirlere bu dünyada verilen 

afet ve felaketler, onlara küfürlerinden dolayı verilmiş değildir. Çünkü küfrün cezası ebedi 

cehennemdir. Halbuki bu dünya hayatında şahit olduğumuz felaketler, geçicidir. O halde 

bunların, kâfirlerin inat ve düşmanlıklarına cevap mahiyetinde olduğunu söylemek 

mümkündür. Tabiî ve arızî afetler Allah’ın, ayetlerine karşı mücadele eden nankör kullarına 

karşı verdiği karşılıktır. (Mâtürîdî, 2009, VIII, 243). Ebedi azap ise ahirettedir: “Eğer Allah 

zulümleri yüzünden insanları cezalandıracak olsaydı dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat 

onları takdir ettiği bir vâdeye kadar bekletir.” (Nahl 16/61).  

IV. Mu’tezile ve Elemlerin Hikmetleri 

a. Adalet ilkesi Gereği Kötülük Allah’a Nispet Edilemez 

Adalet ilkesini felsefe edinmiş olan Mu’tezile’ye göre ilahi fiillerin hiçbirisi kötü, çirkin 

veya zulüm cinsinden değildir. Allah bir fiilin iyi ya da kötü oluşunu bilmektedir. Kendisinin 

kötülükten müstağni olduğunu da bilmektedir. O halde O’ndan kötü ve çirkin olarak nitelenecek 

hiçbir fiil sadır olmaz. Dolayısıyla kötü bir fiil işlememek, o konuda bilgi sahibi olmak ve ondan 

müstağni olmak yani her hangi bir ihtiyaç sahibi olmamakla mümkündür. Allah hem bilgi sahibi 
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olması hem de hiçbir şeye muhtaç olmamasından dolayı kötülük yapmaz. (Kâdî, 2013, II, 8-

10). 

Mu’tezile vücub prensibi gereği salah-aslah, lütuf, elem, ivaz ve teklif gibi ilahi fiilleri 

Allah için vacip/zorunlu kabul etmiştir. Yani ilahi adalete zarar vereceğini düşündükleri 

hususları Allah için yapılması ve yerine getirilmesi zorunlu (vacib) fiiller olarak görmüştür. 

Mu’tezile’ye göre Allah’ın adaleti, adalet ve eşitliğe aykırı bir şey yapmaya engel olur. Bu 

açıdan bakıldığında “kul için en faydalı ve aslah olanı yaratmak Allah’a vacip” olması 

dolayısıyla aksini düşünmek Allah’a zulüm isnad etmek olur ki, bu adalet prensibiyle çelişen 

bir durum olur. Buna göre, insanlar için en iyi olanı yapmadığı takdirde Allah’ın adil bir varlık 

olması düşünülemeyeceği gibi böyle bir varlığın Allah olması düşünülemez. Onlara göre 

insanlar için en hayırlı olanı yaratmak Allah’a vaciptir. 

Böylece onlar bizzat şerri Allah’a izafe etmeyi reddetmiş ve onu failine nispet etmiştir. 

Ancak Mu’tezile’nin kötü fiilleri ilahi kudrete nispet etmemesini, “fiilin O’na aidiyeti 

bakımından kötü olarak kabul edilemeyeceği” anlamında okumalıdır. 

b. Elem ve Ödül ilişkisi 

Mu’tezile Allah’ı kötülüklerden tenzih ederken, yeryüzündeki acı ve elemlere göz 

yummuş değildir. Zira insanlara acı veren ve hayatı çekilmez kılan öyle hadiseler vardır ki 

bunlar görmezden gelinemez. Mu’tezile uleması bu nokta ivaz kavramını kullanırlar. Onlara 

göre kişiyi cennete götüren üç sebep vardır: Lütuf, ivaz ve sevap. Lütuf Allah’ın akıl sahibi 

olmayanlara ikramıdır. Sevap, çalışıp emek harcayarak elde edilen ödüldür. İvaz ise musibeti 

sabır ve metanetle karşılamanın ödülüdür. Allah’ın insanlara vermiş olduğu şeyler bu üçünden 

birine karşılık gelir. İnsan bir şeyi ya hak etmiştir, ya hak etmemiştir. Allah insanlara bir şeyi 

hak etmeden vermişse bu ilahi bir lütuftur. Ancak insana hak ettiğinin karşılığı verilmişse bu 

takdirde kişi bunu ya Allah’ı yücelttiği veya ona saygı gösterdiği için verilmiştir. Bu sevap 

kavramına dâhildir. Şayet bunun dışında bir eylem dolayısıyla hak edilmişse bu ivaz kavramı 

ile ifade edilir. Yani ivaz, övgüye değer bir eylem dolayısıyla değil de başka bir husus 

dolayısıyla hak edilen karşılıktır. (Kâdî, t.y., XIII, 505-507; 2013, II, 494). Bu ilkeye dayalı 

olarak Mu’tezile, bu dünyada kendi iradesi dışında acı ve ızdırap çekenlere ahirette Allah’ın 

mükâfat vermesini vacip görmektedir (Yavuz, 1983, 109). 

c. Kötülük ve Adalet İlişkisi 

Mu’tezile elem ve ıstırapları ilahi adalet ve hikmet çerçevesinde ele almış; Allah’ın bu 

gibi acıları insanlara keyfi olarak tattırmayacağını ve bunların gerçek sahiplerinin insan 

olduğunu savunmuştur. Allah’ın tüm fiilleri adalet, hikmet ve iyilik bağlamındadır. Onlara göre 

dünya hayatında salih müminin başına gelen hastalık ve diğer felaketler, Allah’a nispeti 
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dolayısıyla aslında kötü şeyler değildir. Böylesi olayların insanda acı ve elem şeklinde tecelli 

etmesi bir ceza ve ibret değil, imtihan ve arınmadır. Böylece elem ve musibetle müminin nasıl 

tepki vereceği tespit edilmiş ya da günahından arındırılması sağlanacaktır. Dolayısıyla başa 

gelen her elemin mutlak karşılığı vardır. (Kâdî, 2013, II, 548; İbnü’l-Melâhimî, 2010, 317). 

İnsanın yaşadığı acılar, hastalık ve sıkıntılar, ya bir getirisi olan, ya zarardan koruyan ya da 

kişinin hak ettiği durumlardır. Eğer Allah’tan geliyorsa ya istihkâka ya da ödüle dayanıyordur. 

Ödül verme amacıyla kötülüğe tabi tutmak -karşılıksız acı çektirmek demek olmadığından- 

kabih değildir.(İbnü’l-Mürtezâ, 1986, 108). Dolayısıyla musibetler mutlak anlamda Allah’tan 

bir imtihan ya da hak ediş anlamında geliyor değildir. Eğer öyle olsa çocuk ya da hayvanların 

bazı acı ve elemlere düşmesini nasıl açıklarız?58 Çocuklar ne imtihan edilir ne de onlar musibeti 

hak edecek şeyler yapmışlardır. Bu yüzden insanın başına gelen her kötülük mutlak anlamda 

Allah’tan bir bela, imtihan ya da karşılık değildir. Allah lütfettiği nimetlere karşılık insanlara 

acılar vermiş de olamaz. Zira dinî açıdan, bir iyilik yapıldığında bunun kimse tarafından 

bilinmemesi istenir. Allah da kuluna nimetleri bahşedendir. Ama bu lütuf, “mademki size 

bunları ben verdim, öyleyse dilediğim gibi sizi imtihan eder, kimisini geri alır, kimisini 

eksiltirim” anlamındaki düşünceyi doğurmaz.  

d. Her Musibet Kötülük Anlamına Gelmez 

Kâdî Abdülcebbâr’a göre musibetlerin/elemin iyi ve kötü olanı vardır. Eğer elemde 

yararlı ya da zarardan koruyan bir şey varsa o güzeldir. Ama zulüm örneğinde olduğu gibi kötü 

unsurlar ihtiva ediyorsa o çirkindir. Bir şeyi iyi ya da kötü kılan şey, onun yararlı ya da zararlı 

oluşudur. İlim ve sanat için yola çıkan kimse, yolculuğunda başına ne geleceğini bilememekle 

birlikte, iyi bir niyetle yola çıktığından, meşakkat ve zorluklardan ibaret, ızdıraplı bir işi güzel 

olarak kabul edilir. Çünkü gaye, yararlı bir amaca ulaşmaktır. Bu esnada çekilen acı, kötü kabul 

edilmez. Herhangi bir şeyin iyi ya da kötü oluşu, onun bizatihi kendisinden olmadığı gibi insana 

tattırdığı zevk veya acıdan değildir. Olayların güzel ya da kötü oluşu gayesine göredir. Nitekim 

Allah acıları ya mükellef ya da gayr-i mükelleflere yaşatır. Mükellef olmayanlara verilen 

ızdırapların ya (tıpkı mükelleflerde olduğu) bir karşılığı ya da ders niteliği vardır. Bu acı, birinci 

ihtimalde zulüm olmaktan, ikincisinde abes olmaktan çıkar. Eğer mükellefe elemler yaşatıyorsa 

Allah, ya ona bedelini verir, ya da onu ibret vesilesi kılar. Bazen ikisi birlikte olur. Acı 

çektirmek ancak bu durumda iyi olur. Bunun dışında elem, kişinin hak ettiğini bulması 

                                                 
58 Çocuk ve hayvanların başına gelen elemlerin anlamlandırmasına ilişkin bkz. Hüseyin Aydın, “İlahi Adalet 

Açısından Çocuk ve Hayvan Elemleri Meselesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14:2 (2009), 1-

27. 
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anlamında da olabilir. Başka türlü elem ve ızdırap vermek caiz değildir. Vakıa, her acı ve elem, 

doğrudan ve sadece bununla anlamlandırılamaz. Aksi takdirde “peygamberlerin yaşadıkları 

sıkıntılar, onlar hak ettikleri içindir” denilmesi gerekirdi. Bu ise İslam Kelamı açısından 

mümkün değildir. Çünkü onlar söz konusu acıları yaşamalarına neden olacak günahlardan –

nübüvvetten önce de sonra- masumdurlar. Eğer acılar istihkâk ile olsaydı, hastalanan kimse 

tövbe ettiğinde iyileşmesi gerekirdi. Zira tövbe, günahı siler ve temizler. Halbuki hastanın 

tövbesinin onu iyileştirmediği bilinen bir gerçektir. Bu durumda hastalık gibi elemli olayların 

başka sebeplerinin da olabileceği akılda tutulmalıdır. (Kâdî, 2013, II, 296-302; İbnü’l-

Melâhimî, 2010, 330-3).  

Böylece musibet eğer Allah’a nispet edilecekse bu ancak bir menfaat karşılığında veya 

istihkâk durumunda hasen olur. Bunun dışında elemlerin iyi-kötülüğü itibarîdir. Yani duruma 

göre farklılık arz ederler. Kâfirlerin yaşadıklara geldiğimizde onlar Allah tarafından bir ceza 

değil, imtihan vesilesidir. Onlar eğer bu acılara iman ve sabırla karşılık verirlerse bunun 

ödülünü alırlar, aksi takdirde onların da Allah tarafından bu dünyada istihkâk etmedikleri 

elemlerle cezalandırılması adalet olmaz.(Mennâî, 1992, 313). 59 

Değerlendirme ve Sonuç 

Klasik kelam geleneğinde elem ve acıların kaynağı konusundaki görüşlerini dikkate 

aldığımızda, günümüzde kader inancına bağlı olarak her musibet ve belanın mutlak biçimde 

Allah’tan geldiği inancının köklerini görmemiz mümkündür. İnsanın başına gelen her zorluğu 

ve elim hâdiseyi Tanrı kökenli bir musibet olarak algılaması aslında kimi İslam alimlerine değil, 

İslam’dan önceki dönemlere nispet edilebilecek kaderci anlayıştır. Esasen, her kazayı ve 

olumsuzluğu Allah tarafından insana isabet ettirilmiş bir acıymış gibi düşünmek Allah’ın 

rahmet ve adalet sıfatlarıyla uyuşmaz. Ahlak kuralı, keyfi ve diktatörce davranmayı, salt güçten 

kaynaklanan bir yetkiyle sınır tanımaz tasarrufları kabul etmez. Bunlar Allah için muhal olan 

şeylerdir. Allah’ın fiilleri ahlaka aykırı tecelli etmez. O, varlık aleminde merhametli olmayı ilke 

edinmiştir: “De ki: “Kime aittir göklerde ve yerde olan her şey?” De ki: “Rahmeti ve şefkati 

kendisine ilke edinen Allah’a…” (En’âm, 6/12). 

İhmali, genetik yapı-coğrafî unsuru, kültürel alışkanlıkları ve sosyal gerçekler gibi aslî 

faktörleri dikkate almadan her acıyı Allah’a mal etmek, birçok insanda Allah’a isyan 

duygusunu geliştirmiştir. Hakikat, insanın antropolojik ve psikolojik yapısının iyilik ve kötülük 

işlemeye müsait olması ve onun imtihana elverişliliğidir. Denenme, insanın (iyilik yapma 

                                                 
59 Geniş bilgi için bkz. Hulusî Arslan, “Mu’tezileye Göre İyilik ve Kötülük (Husun ve Kubuh) Problemi, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Kayseri 2000. 
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şeklindeki) potansiyel ahlakî güçlerini ortaya koyma ve kötülüğe olan temayüllerini kontrol 

altına alma bağlamında gelişir. Her iki durumda da insan, Allah’ın iradesiyle uyumlu hareket 

etme noktasında sınanır. (İsyan ve zulümde direnenlere yaptırım niteliğindeki büyük afet ve 

felaketleri bir tarafa koyacak olursak) İnsanın denenirken karşılaştığı ve adına musibet, şer, 

seyyiât dediği belalar, ızdırapların müsebbibi ya insanın kendisi ya da (Allah’ın varlığın özüne 

yazdığı ve) adına “doğanın kuralı” denilen tabiî kanunlardır. İnsanın bu kanunları dikkate 

almadan yaşama girişimi çoğu kez felaket getirir. Elem ve ızdırapların bir imtihan sebebi olarak 

doğrudan Allah tarafından verildiği kabul edilirse, hastalıklar, trafik kazaları, madde 

kullanımından kaynaklanan ve insan onuruna yakışmayan tablolar, sosyal çözülmeler, terörist 

eylemler, kaoslar vs. Allah’ın işidir. Allah bunları deneme veya ibret olsun diye insanlara takdir 

etmektedir. (Güler, 2007, 144-150). Böylece Allah’ın, tahtında oturmuş bir vaziyette, yukarıdan 

sağa-sola imtihan ve ibret için bela dağıtıyor gibi tasavvur edilmesi, insanın Allah’ı ve âlemi 

hakkıyla tanıyamadığı anlamına gelir.  

Kur’an’ın açıkça kötülüğün kaynağı olarak insana işaret ettiği pasajları, yeryüzünde 

olup bitenlerden temelde insanın sorumlu olduğu hakikatini desteklemektedir: “[Bilin ki] 

başınıza gelen her musibet yaptığınız yanlışlar, işlediğiniz günahlar yüzündendir. Hâl 

böyleyken Allah sizi birçok musibetten korumakta, birçok günahınızın dünyevî cezasını 

bağışlamaktadır.” (Şûrâ 42/30).  

Eğer musibetleri sırf cezalandırma maksadıyla dağıtan Allah olsaydı çocukların ve 

hayvanların başına gelen kötülükleri açıklamak imkânsız olurdu. Şüphesiz savaşlar, yaralama 

ve öldürmeler insanlara ait eylemlerdir. Allah mükellef olmayan ve “mağdur” konumunda olan 

bu kullarına musibeti engellemiyorsa, mutlaka başlarına gelmiş olan şeyden ötürü onlara 

mükafat verecektir. 

İnsanın karşılaştığı acı ve sıkıntılar, toplumsal felaketler ve dahi küresel problemler, 

savaşlar vs. kesinkes insanların Allah tarafından cezalandırıldığı anlamında gelmez. Bunlar 

imtihan için olabileceği gibi daha yüksek ihtimalle insanların kendilerinin sebep olduğu 

olaylardır. Zira bütün bu elim olaylarda zarar gören çocuk, hayvan ve diğer masum insanlar 

vardır. Öyleyse başa gelen her kötülüğü istihkâk ya da deneme anlamında okumamalı, bireysel 

tutum, toplumsal kültür ve reel politika sonucunda birtakım sıkıntılara düşüldüğü gerçeğini 

hatırdan çıkarmamalıdır. Müminin günahlarının bu tür musibetlerle temizlendiği ve ahirete bir 

şey kalmayacağı inancı –hakikat yönü bir tarafa- insanda ihmalkarlık ve günahkarlığın bir kılıfı 

halini almamalıdır. Kişisel acılar bir yana, örneğin Ortadoğu’da son yarım asırdır devam eden 

savaşlarda ölen mükellef müminlerin ilahi kudret tarafından cezalandırıldığını savunmak 

mümkün değildir. Eğer bu bir Müslümanların günahlarının cezasının ahirete kalmadan bu 
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dünyada verilmesi ise I. ve II. Dünya savaşını nasıl okuyacağız? O savaşlarda ölen gayr-i 

müslimler de mi bu dünyada cezalandırılmıştır? Biz insanın tutum ve davranışlarının bu 

dünyada yaşadığı hayatı şekillendirdiği, müminin günahlarından ötürü bazı sıkıntılarla 

cezalandırılabileceğini kabul etmekle birlikte her musibetin ilahi bir ceza ya da imtihan olarak 

okunmaması ve başa gelen her türlü musibetin nedenini ve anlamını müminin önce kendi 

nefsinde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Genel olarak musibetler dinî anlamda imtihan, uyarı ve ceza niteliğinde kabul edilebilir. 

Ama bunların Allah’tan bir ceza olduğu kesin olarak bilinemez. Bilakis somut hadiseleri böyle 

yorumlamak orada yaşayan insanları inciteceği için son derece hatalı olur. Kelam’da insanın 

başına gelen her şeyin Allah’a nispet edilmesi, yaratma ve kanunu belirleme açısından kabul 

edilebilir. Yeryüzünü yaratan ve onda birtakım jeolojik-fizikî kanunlar koyan kevnî iradesi ve 

mutlak kudreti ile Allah’tır. (Âl-i İmrân 3/47; Mâide 5/20; Nahl 16/40). İnsana tedbirli olması 

gerektiği fikrini ve bu düşünceyi işletecek aklı da veren Allah’tır. Varlığın durumunu dikkate 

alarak hayatını tedbirli bir şekilde sürdürmesi gereken ise insandır. Eğer insan üzerine düşeni 

yapmazsa, Allah’ın tabiatın özüne yüklediği program ve kanunlar yaratılışının gereğini 

yaptığında suçlu kim olmaktadır?  

Klasik kelamın musibetleri mutlak anlamda Allah’a izafe etmesini ancak “yaratmanın 

ve yönetimin Allah’a ait olduğu” şeklinde okumalı; Enbiya 21/35, Bakara 2/155, Nisâ 4/78, 

Zümer 39/49 gibi ayetleri literal değil, Kur’an’ın teosantrik diliyle anlamaya çalışmalıdır. 

Kur’an, kendi sorumluluğunun farkında olan, ancak bir şerle/acıyla karşılaştığında “İnnâ lillah 

ve innâ ileyhi râciûn=Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz” (Bakara 2/156) diyebilen kişiyi 

övgüyle anmaktadır. Denenmenin ve musibetlerin odağında bu duygu ve inanç vardır.  

Mu’tezile ve Mâtürîdilerin tecrübe dilen musibetlerde hikmet arayışı, Kur’an 

perspektifinde karşılık bulur. Ancak Eş’arîlerin ilahi iradeye merkeze alan ve hikmeti 

olumsuzlayan yaklaşımı Kur’an’ın hikmet ve adalet odaklı Allah anlayışına uygun değildir. 
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182.  Mahmut KESKİN Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
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183.  Manolya AKIN Mersin Üniversitesi 

184.  Maryam GALIULLINA 
Naberejnye Chelny State Teachers Training 

University 

185.  Mehmet Akif ALTINBIÇAK Mersin Üniversitesi 

186.  Mehmet Ali KURGUN Mersin Üniversitesi 

187.  Mehmet Aykut YILDIRIM Necmettin Erbakan Üniversitesi 

188.  Mehmet KARATAŞ TOGÜ 

189.  Mehmet Nasih TAĞ Mersin Üniversitesi 

190.  Mehmet SARGIN Selçuk University 

191.  Mehmet Selçuk ULUER Konya Training And Research Hospital 

192.  Mehmet Ufuk ASLAN Mersin Üniversitesi 

193.  Melike KAYAM Mersin Üniversitesi 

194.  Meltem AKYÜREK Toros Üniversitesi 

195.  Meltem GÜRBÜZ Mersin Üniversitesi 

196.  Meral ALTIOK Mersin Üniversitesi 

197.  Merve KARA Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

198.  Meryem Türkan IŞIK Mersin Üniversitesi 

199.  Mesut BOR Van Yüzüncü Yıl Ü. 

200.  Mete ÖZFİDANER Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü  

201.  Mine Beşen YALÇIN Marmara Üniversitesi 

202.  Mozhgan 

ZARIFIKHOSROSHAHI 
Çukurova Üniversitesi 

203.  Muammer MACİT Balıkesir Üniversitesi 

204.  Muhammet Mevlüt AKMAZ Konya Teknik Üniversitesi 

205.  Muhammet TOPUZ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

206.  Murat GÜNEY Yozgat Bozok University 

207.  Murat KARABULUT Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

208.  Murat KOÇ Çağ Üniversitesi 

209.  Mustafa KARAGÜLLE Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 

210.  Mustafa ÖZTÜRK İzmir Demokrasi Üniversitesi 

211.  Mustafa ÖZTÜRK İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

212.  Mustafa ÖZYURT  

213.  Mustafa ÜNVERDİ Gaziantep Üniversitesi 

214.  Mutlu UYGUR Milli Eğitim 

215.  Mürşide ÇEVİKOĞLU KILLI Nevşehir Devlet Hastanesi 

216.  Nagehan ELEMANA Mersin Üniversitesi 

217.  Nazan ERAS Mersin Üniversitesi 

218.  Necat ALMALI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

219.  Necat KEVSEROĞLU  

220.  Neslihan DOYGUN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

221.  Nilgün ELAM Anadolu Üniversitesi 

222.  Nisa SEMİZ İstanbul Kultur University 

223.  Oğuz İLBİLGE Çukurova Üniversitesi 

224.  Oğuzcan ÇIĞ Mersin Üniversitesi 

225.  Onur UCA Mersin Üniversitesi 

226.  Orhan ERDEN  Gazi Üniversitesi 

227.  Osman Murat ÖZKENDİR Tarsus Üniversitesi 

228.  Osman Nuri ÇELİK Konya Teknik Üniversitesi 

229.  Osman ŞAHİN Konya Training And Research Hospital 
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230.  Ozan GÜLER Mersin Üniversitesi 

231.  Önder TÜRKMEN Selçuk Üniversitesi 

232.  Özge ÇOLAKOĞLU HAVARE Mersin Üniversitesi 

233.  Özge USLUCA ERİM Mersin Üniversitesi 

234.  Özkan YILMAZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

235.  Özlem KAYA Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

236.  Öznur DAĞCI BULUT Mersin Toros Devlet Hastanesi 

237.  PELİN AYDINOL MEB 

238.  Pınar YARDIMCI Selçuk Üniversitesi 

239.  Rabia YILDIZ Mersin Üniversitesi 

240.  Rabiye ALTINBAŞ Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 

241.  Radik GALIULLIN 
Naberejnye Chelny State Teachers 
Training University 

242.  Ramazan KEÇECİ Beyhekim State Hospital Konya 

243.  Rana YİĞİT Mersin Üniversitesi 

244.  Recep DİKİCİ Selçuk Üniversitesi 

245.  Redžep (Recep)  ŠKRIJELJ 

(Şkriyel) 
Yeni Pazar Devlet Üniversitesi (Novi Pazar) 

246.  Remzi KIZILTAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

247.  Riyad ŞİHAB Afyon Kocatepe University 

248.  Sabahat Ceylin ŞANLI Mersin Üniversitesi 

249.  Salih KAFKAS Çukurova Üniversitesi 

250.  Samed ÇETİNKAYA Mersin Üniversitesi 

251.  
Sarbast MOSLEM 

Budapest University Of Technology And 

Economics 

252.  Selçuk ÖZTÜRK Tarsus Devlet Hastanesi 

253.  Selim BEZERAJ University Of Prishtina 

254.  Selma BYÜKKILIÇ BEYZİ Erciyes Üniversitesi 

255.  Selminaz ADIGÜZEL Harran Üniversitesi 

256.  Selya AÇIKEL İskenderun Teknik Üniversitesi 

257.  Sema ÖZKADİF Çukurova Üniversitesi 

258.  Sercan BENLİ Mersin Üniversitesi 

259.  Serdarhan Musa TAŞKAYA Mersin Üniversitesi 

260.  Serpil YÜKSEL Necmettin Erbakan Üniversitesi 

261.  Sertan ÇEVİK Mersin Üniversitesi 

262.  SERTAN ÇEVİK Mersin University 

263.  Sevda İLDAN ÖZMEN Mersin Üniversitesi 

264.  Sevim ODABAŞ Mersin Üniversitesi 

265.  Seyfeddin RZASOY Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

266.  Seymur MESHAIK Ganja State Unıversıty 

267.  Sibel ÇOŞKUN Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Kayseri 

268.  Sibel Gazi TABEL Ankara Üniversitesi 

269.  Simge YILMAZ Mersin Üniversitesi 

270.  Sinan DÖLEK Mersin Üniversitesi 

271.  Sinan GÜZEL Mersin Üniversitesi 

272.  Soner Mehmet ÖZDEMİR Mersin Üniversitesi 

273.  SONER SOYLU Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

274.  Songül ULUTAŞ Mersin Üniversitesi 

275.  Sultan Guner BAŞARA Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 
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276.  Süleyman Çınar ÇAĞAN Mersin Üniversitesi 

277.  Sümeyye KAYA Mersin Üniversitesi 

278.  Svetlana Petrovna ANZOROVA Moscow State Institute 

279.  Şenay ŞENER Çağ Üniversitesi 

280.  Şener KURT Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

281.  Şeref OTELCİOĞLU Necmeddin Erbakan Üniversitesi 

282.  Şeyda KAYMAZ Mersin Üniversitesi 

283.  Şule Hilal ATTAR Çukurova Üniversitesi 

284.  Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi 

285.  T. Nur ANDIÇ  

286.  Tahseen Fatima MİANO Kayseri Erciyes Üniversitesi 

287.  Tolga ALTINER Mersin Üniversitesi 

288.  Tuba AKAR Mersin Üniversitesi 

289.  Tuğba AÇIL İskenderun Teknik Üniversite 

290.  Tuğçe SEVİL YAMAN Mersin Üniversitesi 

291.  Tuncay ŞİMŞEK Mersin Üniversitesi 

292.  Tülin EKER Çukurova Üniversitesi 

293.  Uğurcan METİN Mersin Üniversitesi 

294.  Ulviye DEMİRBİLEK Mersin Üniversitesi 

295.  Umut ALMAÇ İstanbul Technical University 

296.  Ünal BOZYER Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

297.  Volkan ALA Mersin Üniversitesi 

298.  Volkan EFECAN Mersin Üniversitesi 

299.  Volkan Soner ÖZSOY Gazi University 

300.  Volkan Soner ÖZSOY Gazi University 

301.  Volkan YAMAÇLI Mersin Üniversitesi 

302.  Vuslat OĞUZ Mersin Üniversitesi 

303.  Yakup KIZILELMA Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

304.  Yakup KUTLU İskenderun Teknik Üniversite 

305.  Yasemin COŞGUN Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

306.  Yasin TİRE Konya Education And Research Hospital 

307.  Yavuz FINDIK Süleyman Demirel Üniversitesi 

308.  Yılmaz AKGÜNDÜZ Dokuz Eylül Üniversitesi 

309.  Yılmaz UZAR Selçuk Üniversitesi 

310.  Yonca BİR Çağ Üniversitesi 

311.  Yusuf KONCA Erciyes Üniversitesi 

312.  Yücel UYSAL Mersin Üniversitesi 

313.  Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi 

314.  Zehra Alakoç BURMA Mersin Üniversitesi 

315.  Zehra Tuğba MURATHAN Ardahan Üniversitesi 

316.  Zeynep AKGÜN Mersin Üniversitesi 

317.  Zümrüd İbrahim  Kızı 

MENSIMOVA 
AMEA-Nın Sosyal Bilimler Bölümü 

 

 

 

 


