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BAŞ YAZI

Büyük bir memnuniyetle arzetmek 
istiyoruz ki, başta Türkçe ve İngilizce 
dillerinde makaleleri ihtiva eden ve 
Balkanlar’daki Türk – İslam medeni-
yeti, kültürü ve tarihini yanısıra, genel 
olarak ilim ve bilimle ilgili konuları 
yayınlayan yegane uluslararası ilmi 
– araştırma ve hakemli dergi hüviye-
tine sahip olan HİKMET dergisinin 33. 
sayısı elinizde bulunmaktadır. Hassaten 
bu derginin ilk ve kurucu editörü olarak 
tekrar bu derginin 33. sayısını bizim 
editörlüğümüzde Türk ve uluslararası 
bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı 
memnuniyetle bildirmekteyiz. Birkaç 
sayıdan itibaren, HİKMET dergisinin 
Bilim ve Hakem Kurulu’na 8 değişik 
ülkeden üyelerin katıldıklarını iftiharla 
bildirmekteyiz. HİKMET dergisinin 26. 
sayıdan itibaren yeni bir uluslararası 
boyuta, farklı bir konsepte ve formata 
kavuştuğunu bildirmek istiyoruz. 

Bundan böyle, HİKMET der-
gisi uluslararası ilmi dergiler tarama 
sistemine dahil olarak tam manasıyla 
hem ilmi seviyesini hem de uluslararası 
boyutunu yükselterek, tamamen 
uluslararası hakemli dergi hüviyetine 
kavuştuğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 
HİKMET dergisinin bu 31. sayısında 
başta yurtiçi (Makedonya) olmak 
üzere Türkiye’den de gelen makaleleri 
yayınlamış bulunmaktayız. Yurtdışından 
HİKMET’e gönderilen makalelerin 
aslında yurtdışında HİKMET dergisine 
olan ilginin ve önemin bariz bir ispatı 
olsa gerek. Nitekim, HİKMET der-
gisinin Makedonya, Balkanlar, AB’nin 
değişik ülkelerine ve ABD’nin birkaç 
kütüphanesine gönderilmesi konusu, 
dergimizin uluslararası bir hüviyete ve 
boyuta kavuştuğunun önemli gösterge-
lerinden biri oluğunu düşünüyoruz. 
Yavaş, ancak sağlam adımlarla ilerley-
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en dergimize bundan böyle yurtiçi ve 
yurtdışından gönderilecek ve dergin-
in uluslararası kıstasları ile yayın 
HİKMET Mayıs 2020 felsefesine uy-
gun olan makalelerin yayınlanacağını 
ve yıl 18 HİKMET 33 - Mayıs 2020/1 
HİKMET’in uluslararası boyutunun daha 
da genişleneceği kanaatindeyiz. Bilim 
ve Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu 
titiz ve özeverili çalışmalarından dolayı 
HİKMET dergisi adına şükranlarımızı 
bildiriyoruz. Uluslararası İlmi Araştırma 
dergisi olan HİKMET dergisinini bu ma-
hiyette 18 yıl sürekli olarak yayınlanan 
ve 33. sayısına ulaşan Makedonya’da 
ender ve önemli dergilerden biri olduğu 
kanaatindeyiz. Tarihin bir cilvesi olarak 
hem halefimiz hem de selefimiz olan 
bundan önce görevlerini muhteşem bir 

şekilde yerine getiren ve bu dergiyi en 
üst dünya standartlarına taşıyan bütün 
editörlere müteşekkiriz... 

Değerli okuyucular, HİKMET der-
gisinin bu 33. sayısına ilmi makalelerini 
gönderme zahmetinde bulunan yurtiçi 
ve yurtdışındaki değerli hocalarımıza ve 
bu makalelerin ilmi değerlendirmelerini 
yapma gayretinde bulunan HİKMET 
dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’nun 
değerli üyelerine, HİKMET dergisi Yayın 
Kurulu ve ADEKSAM adına saygı ve 
şükranlarımızı bildirir, keza, HİKMET 
dergisinin teknik ve tasarımının 
hazırlanmasında hizmeti geçen herkese 
teşekkür eder, HİKMET dergisinin 34. 
sayısı ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz 
Allah’a emanet olun..
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TARİH BOYUNCA İNSANLIĞIN SALGIN HASTALIKLARLA 
MÜCADELESİ

Prof. Dr. Orhan Derman 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ergen Sağlığı Bilim Dalı Ankara, Türkiye

ÖZET

 Ortaçağ da Yersinia Pestis kara ölümün sebebidir. Veba, 1500’li yıllarda Çin kadar 
uzak bölgelere kadar ulaşarak Akdeniz bölgesindeki ülkeleri mahvetmiştir. Avrupalılar 
tarafından yeni dünya kolonize edildikten sonra, suçiçeği ve kızamık Aztek’lerin 
nüfusunun azalmasına neden olmuştur. Epidemilerin yayılması ile oluşan değişimler ile 
insanlık sifilis ile karşı karşıya kalmıştır. 1800’lerin sonlarında tüberküloz veya endüstriel 
hastalıkların yaygınlaşması görülmüştür. Bu ismi almasındaki neden, Batı dünyasındaki 
endüstrileşmesinin başlaması ile aynı anda olmasından dolayıdır. Sonunda bütün 
pandemilerin annesi olarak tanımlanan İspanyol gribi 1918-19 yıllarda, dünya nüfusunun üçte 
birini enfekte ederken, yaklaşık olarak 40-50 milyon insanın ölümünden sorumlu olmuştur. 
2020 yılında bütün dünya Corona enfeksiyonu ile harap oldu. Dünyada bugüne kadar 
Covid-19 nedeni 2 milyon insan öldü. Dünya Sağlık Teşkilatına (WHO) göre, enfeksiyona 
bağlı ölümler dünyadaki bütün ölümlerin ikinci sıklıktaki nedeni olurken, gelişmekte olan 
ülkelerde bu sıklık birinci düzeydedir. Enfeksiyonlar her yıl yaklaşık 15 milyon ölüme 
sebep olmaktadır. Mikroorganizmalar arasında virüsler en iyi patojen oluşturanlar olarak 
karakterize edilirler. Tıp da Nobel ödülü kazanan Peter Medawar “Protein zarf için en kötü 
haberciler virüslerdir” demiştir. Virüsler son derece sofistikedirler. Yaşayabilmek için yeni 
biyolojik karakterler edinebilirler. Yeni bir konağı enfekte edebilmeleri ve yeni bir ekolojik 
nişe adapte olabilmeleri için gen mutasyonları, rekomninasyonlar ve bir bütün içinde çeşitli 
türleri içeren özellikler göstererek, zarar verebilirler.
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THE STRUGGLE OF HUMANITY WITH EPIDEMIC DISEASES 
DURING HISTORY
Prof. Dr. Orhan Derman 

Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Child Health and Diseases

Adolescent Health Department Ankara, Turkey

ABSTRACT

During their evolution, human beings, as every other animal and vegetable species, 
have had to face innumerable challenges from the world of micro-organisms. Indeed, the 
history of mankind is littered with ‘scourges’, that is, epidemics and pandemics characterised 
by high rates of morbidity and mortality. There have been numerous examples of major 
epidemics in the past centuries. In the Middle Ages Yersinia pestis was the cause of the 
Black Death, a plague that devastated the countries of the Mediterranean basin reaching as 
far as China. in the 1500s after the colonisation of the New World by Europeans, epidemics 
of smallpox and measles contributed to the decline of the Aztecs. In exchange for having 
spread such epidemics, the European population was exposed to syphilis. At the end of 
the 1800s there was a spread of tuberculosis or ‘industrial disease’, this name so-called 
because its emergence coincided with the beginning of industrialisation in the Western 
world. Finally, there was what has been defined as the mother of all pandemics, the Spanish 
‘flu of 1918–19, which infected a third of the world’s population and was responsible for 
the death of about 40–50 million people. In 2020 all the World are devastated by Corona 
enfection, Up to now, the death related to the Covid-19 reached to 2 million people in 
the World. According to the WHO (World Health Organization) , infectious diseases are 
still the second cause of death in the world (and the first in developing countries), being 
responsible for about 15 million deaths each year. Among microorganisms, viruses have 
the best characteristics to become emerging pathogens. As Peter Medawar, winner of the 
Nobel prize for Medicine, said: “viruses are bad news inside a protein envelope”. Viruses 
are extremely sophisticated. They are able to acquire new biological characteristics in order 
to survive, exploiting the phenomena of gene mutation, recombination and reassortment so 
as to become able to infect new hosts and to adapt to new ecological niches
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Tarih Boyunca İnsanlığın Salgın 
Hastalıklarla Mücadelesi

Salgın Hastalıklar, insanlığa her zaman 
çok büyük olumsuz etkiler yaratmışlardır. 
Salgın hastalıklar, insanlığın başına gelen 
en büyük felaketler olarak tarih boyunca 
seyretmişler, her salgın sırasında binler, 
yüzbinler, milyonlar ile ifade edilen 
insan kayıplarına yol açmışlardır. Hiçbir 
savaş sırasında o savaşta muharebelerde 
ölen insan sayısı, o muhabere sırasında 
ortaya çıkan salgın hastalıkların yarattığı 
ölüm sayısından daha fazla can kaybına 
yol açmamışdır. Ama unutulmaması 
gereken en önemli nokta, hiçbir salgının 
da sebepsiz yere çıkmadığıdır. Onun için 
salgınlar, genelde hijyenin göz ardı edildiği, 
öldürmekten, zapt etmekten başka hedef 
gütmeyen savaşların ayrılmaz birer parçası 
olmuşlardır. Salgınlar savaşların kaderlerini 
belirlemiş, sonuçlarını tayin etmişlerdir.

Eski dünyada hastalık mikroplarının 
yayılması ile imparatorlukların yıkılması 
arasında ciddi bir ilişki bulunduğunu 
söylenmektedir. Eski dünyada topluluklar 
arasında dolaşan yalnızca mal, düşünce ve 
teknikler değildir, “hastalık mikropları” da 
toplumdan topluma taşınmışlardır1. Çin ve 
Roma kayıtları, M.S. I. ve II. Yüzyıllarda 
bir dizi salgın hastalıkların toplumları 
kırıp geçirdiğini anlatmaktadır 2. Roma 
komutanları, orduya saldıran düşman 
birliğinden çok, salgın hastalıklar korkutmuş 
ve bu nedenle “hastane (valetudinarium)” 

leri Roma kale mimarisinin bir parçası 
olarak kabul etmişlerdir 3. Edinburg 
Üniversitesinden M.W. Flinn 14-19. 
Yüzyıl arasında çok ülkeli veba salgınları 
olmasaydı, Avrupa tarihinin akışı tamamen 
farklı olurdu diye belirtmiştir. Bu yüzyıllarda 
veba çok bulaşıcıdır ve öldürücülük oranı 
yüzde 60 dan yüzde 100 e kadar çıkmıştır4. 
Eski Yunan da Peleponnes savaşlarında 
Atinalılar ve Ispartalılar arasında 27 yıl 
süren savaşlarda veba salgını Atinalılar 
aleyhine belirleyici olmuştur5. 

Prusya da 1875 yılında her 10 bin nüfustan 
266.5 kişi ölmüş, bunun yüzde onu olan 
26.8 i ihtiyarlıktan, kalan yüzde 90 ise 
vaktinden evvel ölmüş, bunlarında üçte biri 
salgın hastalıklardan vefat etmiştir. 1912 
yılında yine Prusya da her 10 bin nüfustan 
vefat edenlerin miktarı 154.9 iken bu yılda 
da salgın hastalık oranı aynı kalmıştır. 1900 
yılında 1 yaşındaki her 10 bin çocuktan 471.5 
unun salgın hastalıklardan öldüğü kayıtlıdır. 
Bunun diğer bir anlatımı da 1 yaşındaki 21 
çocuktan 1i salgın hastalıklardan ölmüştür6.

Arapların, Haçlı ordularını sıtma ile yendiği, 
Rusların Napolyon ordularını tifo ile geri 
püskürttüğü, Amerika iç savaşında kuzeyin 
kazanma nedeninin iki tarafın ordusunu 
kırıp geçiren ishalin ardından güneylilere 
oranla daha çok askerlerinin kalmasının 
olduğu bilinmektedir. I. Balkan savaşında 
Bulgarların Çatalça önlerine kadar gelip 
İstanbul’u almak için Osmanlılar ile olan 
mücadelelerinde savaşın belirleyicisi, savaş 



11

HİKMET 33 - Mayıs  2020

sırasında çıkan kolera salgını olmuştur. 
Salgın hastalık durumları savaşlarda 
kazanmak için de kullanılmıştır7. 1913 
yılında II.Balkan savaşında büyük bir 
kolera salgını baş gösteren Bulgar ordusu 
geri çekilirken ölülerini Makedonya’daki 
nehir ve kuyulara atarak bu suları kirletmiş 
ve bu suları da kullanan Yunan ordusu da 
kolera ile enfekte olmuştur8.

Prusyalı bakteriolog Rudolf Virchow, 
hastalığın en iyi ve en kısa tanımını “Değişen 
koşullarda yaşam” diyerek yapmıştır. 
Onun değişen koşullardan kastı, yemek 
alışkanlıkları, ticaret, seyahat, ev yaşamı, 
giysiler ve hava durumu, kısaca tüm çevredir. 
Yaşam koşullarına müdahale edildiğinde, 
insanlar ile mikroplar arasındaki ilişkinin 
önceden kestirilemeyen, çoğunlukla da 
ölümcül bir sona doğru değişeceğini öne 
sürmüştür. Virchow bu düşüncelerini ilk 
kez 1848 yılında Çekoslovakya ile Almanya 
arasındaki Yukarı Silezya’daki yoksul tarım 
işçileri arasında baş gösteren tifüs salgınının 
nedeni olarak şiddetli yağmurların, kötü 
koşulların ve yoksulluğun tifüs mikrobu 
kadar etkili olmasındaki en büyük faktörler 
olarak ortaya koymuştur7.

Ordu ve savaş hastalığı olarak bilinen tifo, 
I. Dünya savaşında Avrupa cephesinde 
Avusturya, Almanya, Fransa ordularında 
çok büyük kayıplara yol açarken, düzenli tifo 
aşısı yaptırdığı için Amerikan ordusundaki 
etkisi hayli düşük kalmıştır9. 

Bazen salgınlar savaşların öncesinde veya 
hemen başında da kötü yaşam koşulları 
nedeni ile de ortaya çıkmıştır. Dünya 
savaşının hemen başında Sırbistan da 
oldukça şiddetli tifüs salgını görülmüş, 1915 
yılında Ocak ayından Nisan sonuna kadar 
100 bin kişi ölmüştür. Salgını önlemeye 
çalışan 350 hekimden 126 si tifüs kurbanları 
arasına katılmıştır10.

Rusya da 1918-1922 yıllarında 25-30 milyon 
tifüs vakasının olduğu hesaplanmıştır. 
Rakamlara göre nüfusun yüzde 20-25 i 
tifüse yakalanmıştır. Lenin 5 Kasım 1919 
da 7. Sovyetler Kongresinde “ Bir kırbaç 
sallanıyor, bütün hayatın durduğu tifüs 
bölgelerindeki korkunç durumu hayal 
edebilmemiz mümkün değil” demiştir11.

İnsanların “Yeryüzünde insanlar yokken 
hastalıklar vardı” düşüncesini taşımaları ile 
ilkel topluluklarda hastalıklara tanrıların, 
ruhların ve büyünün yol açtığı inancı, tek 
tanrılı dinler döneminin ilk zamanlarında 
da fazla değişmeden devam etmiştir. 
Hintliler ve Çinliler bazı hastalıkların hafif 
aşamasında bilinçli olarak temas edilmesinin 
hastalıkların daha sonra oluşmasına karşı 
bir direnç sağlayacağını fark etmişlerdir12.

Tevrat’ta ayrıntılı olarak anlatılan birinci 
hastalık cüzamdır. Sırasıyla Kel-Temriye-
Sıtma-Verem-Veba dan söz edilmektedir. 
Tevrat koruyucu hekimlikte de ileri adımlar 
atmış ve hangi hayvanların etlerinin 
yenmeyeceğini açıklamıştır. Karantinanın 
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esasları da düzenlenmiştir13. İncil de veba 
ve hummadan söz edilmektedir. Bizans 
döneminde İstanbul’da veba “ilahi bir ceza” 
olarak görülmüştür12. 14-15. Yüzyıllarda 
İstanbul da veba salgınları 1348-1349, 
1416, 1447-1448 yıllarında korkunç 
tahribatlar yapmıştır. 1347 de veba Avrupa 
nüfusunun dörtte birini öldürmüştür14. İslam 
dünyasında da 19. Yüzyıl başında karantina 
sistemi Osmanlı imparatorluğunda da bir 
sorun oluşturduğu için ulemalar arasında 
tartışılmıştır. Tunus’ta Maliki mezhebinden 
Zeytuna Müderrisi Şeyh Muhammed 
Menai ile Tunus’un Hanefi Müftüsü 
Şeyh Muhammed Bayram arasında uzun 
tartışmalara yol açmış, Hanefi Müftüsü’ne 
göre karantina şeriat açısından yalnız caiz 
değil, üstelik vaciptir. Maliki Müderrisi 
ise Karantina Tanrının kaza ve kaderinden 
kaçmaya çalışmak” demek olduğundan dine 
aykırıdır görüşündedir 15.

Pandemi, mevcut hastalığa karşı dünya da 
bağışıklığın olmaması, bütün dünyanın 
enfekte olması demektir. Jared Diamond, 
Tüfek, Top ve Çelik adlı eserinde, bağışıklığı 
olmayan insanlara önemli derecede 
bağışıklığı olan istilacılardan bulaşan 
hastalıklardan çiçek, kabakulak, grip, tifüs ve 
hıyarcıklı vebanın Avrupalıların fetihlerinde 
önemli rol oynadıklarını yazmıştır. 1531 de 
168 adamı ile Peru’ya gelen Pizarro, İnka 
imparatorluğunu çiçek enfeksiyonu ile 
dize getirmiştir. 1618 de 20 milyon olan 
Meksika nüfusu, bulaşıcı hastalıklar sonucu 

1.6 milyona düşmüştür. 1520 ile 1899 yılları 
arasında Amerika kıtasında “Büyük Kıyam” 
adı verilen salgınlar nedeni ile olan facia da 
ölen yerlilerin nüfusu iki dünya savaşından 
ölenlerin toplamından daha fazladır1.

Taun adı verilen veba (Kara Ölüm) şiddetli 
pandemiler yapmıştır. 14. Yüzyılda Çin 
kaynaklı bir pandemi Asya kıtasında 25 
milyon insanın ölümüne yol açmıştır. 
Pandemilerin varlığı kimi dönemde ise 
siyasi malzeme olarak kullanılmıştır. 
Martin Luther “işe yaramaz ve güçsüz kilise 
bürokrasisinin, aracılığı olmaksızın Tanrı 
ile doğrudan aracısız konuşma biçiminde 
bir devrim niteliğinde bir anlayış” olduğu 
biçimde veba salgınını ileri sürerken, Katolik 
kilisesi de Luther’in yurdu Almanya’nın 
vebanın sağlam kaynağı olduğunu iddia 
etmiştir7.

1718 tarihli Pasarofça antlaşması, Osmanlı 
ve Avusturya İmparatorlukları arasında 
uzun yıllar sağlam kalan bir sınır çizmesi 
yanında, aynı zamanda Habsburgların gerçek 
anlamda işgalci vebaya karşı kendilerine 
bir sağlık şeridi oluşturmuştur. Buna 
göre Avusturya monarşisi, Doğu da Türk 
sınırına sağlık denetimini orduya vermiş ve 
İtalyan tipi bir karantina sistemiyle 1900 
kilometrelik bir kara sınırını kontrol altına 
almıştır. Karantina şöyle uygulanmıştır. 
Askeri sınırın Türk tarafından gelen 
yolcular, binek hayvanları ve malları 
ayrılmış, yolcuların elbiseleri sahiplerine 
geri verilmeden önce buhar, ısıtma ve 



13

HİKMET 33 - Mayıs  2020

yıkama yolu ile dezenfekte edilirken 
kişilerde ayrı bir hücrede bekletilmişlerdir. 
Veba salgınlarından korunmak için ticaret 
gemileri salgın olmasa bile kırk gün süre 
ile limanlara sokulmamıştır16. Kırk günlük 
tecrit için kullanılmaya başlanan karantina 
kelimesi bu süreyi ifade edilmesinden 
türetilmiştir. Beş yüzyıl boyunca veba, 
Akdeniz şehirlerini kefen gibi sarmıştır. 
1757 ile 1772 yılları arasında İzmir şehrinin 
yüzde 15 ile 20 sini veba yok etmiştir. 1820, 
1830 ve 1860 yıllarında İstanbul o zaman 
“kıran” olarak isimlendirilen vebadan çok 
etkilenmiştir17.

Kolera pandemileri için 1817 yılı dönüm 
noktasıdır. Bu tarihe kadar yerel bir hastalık 
olan kolera, ilk olarak bu yıl pandemi 
yapmıştır. 1826-1837, 1840-1849, 1856, 
1863-1865, 1879-1884, 1891-1896, 1914-
1918 yıllarında olmak üzere 7 büyük 
pandemi olmuştur. Türkiye de İstanbul da 
1830 ile 1914 yılları arasında 1847-1848, 
1865, 1872, 1890, 1892, 1907 olmak üzere 8 
pandemi yapmıştır. 1854 yılında Londra da 
baş gösteren kolera salgınında 14 bin kolera 
vakası ve 618 ölüm olmuştur12. Mekke 
şehri ile ilgili kolera istatistiklerinde Hicri 
ayların ilk altısında hacı adayları olmadığı 
için kolera görülmezken, hacı adaylarının 
olduğunda salgınlara rastlanılmaktadır. 1893 
yılında Mekke de Hac sırasında 40 bin kişi 
kolera salgınından ölmüşdür17. 1910 yılında 
Türkiye’ye Rusya’dan giriş yolu ile gelen 
büyük bir kolera salgını görülmüştür18. 1910 

kolera salgını Trablusgarp’a Napoli’den 
gelen bir Musevi aile ile gelmiş, 1911-1912 
Trablusgarp Savaşında koleradan ölümler 
çatışmada ölenlere göre çok daha fazla 
olmuştur. Yüzbin kişilik İtalyan ordusunun 
hastalıktan kaybı 25.869 (23.921’i 
hastalandıkları için savaşmadan İtalya’ya 
dönmüşlerdir) iken muharebede ölenlerin 
sayısı 5.652 olmuştur19.

1489 da Granada da İspanya kralı 
Ferdinand’ın ordusunun 17 bin askeri 
tifüsden (lekeli tifo) ölmüştür. 1528 yılında 
Fransızlar Napoli şehrini kuşattıklarında 
tifüs salgını çıkmış, hastalıktan 30 bin 
askerini kaybeden Fransa geri çekilmek 
zorunda kalmıştır. 1566 yılında Osmanlılar 
ile savaşmak üzere yola çıkan Haçlı 
ordusunda tifüs baş göstermiş, Haçlı ordusu 
Macaristan da dağılmıştır20. Napolyon 
ordularının Rusya seferi sonrası 1813 ve 
1814 yıllarında tifüs bütün Avrupa’ya ve 
Balkan’lara yayılmıştır21. 1847 yılında 
İrlanda’dan Kanada’ya mülteci olarak giden 
75.540 İrlanda’lıdan 20 bin 305 i tifüsten 
hayatlarını kaybetmiştir22. 

Hummayı Racia 1741 yılında Avrupa da 
ayrı bir hastalık olarak tanımlanmıştır. 
18. ve 19. Yüzyıllarda İngiltere de, 1895-
1896 ve 1908 de Rusya da büyük salgınlar 
yapmıştır. 1904 yılında Çin de, 1910 yılında 
Hindiçin de, 1912 yılında Suriye de büyük 
epidemiler yapmıştır23. 
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1719-1723 yıllarında Avrupa da çok şiddetli 
çiçek epidemileri olmuştur. 18. Yüzyılda 60 
milyon kişi çiçek salgınlarından ölmüştür6. 
1871 de Fransa-Prusya savaşından sonra 
çiçek pandemisi baş göstermiş ve bir yılda 
400 bin Avrupalı ölmüştür24. Çiçek, eski 
dünya mikroplarının en öldürücüsü olmasına 
rağmen, tek başına iş görmemiştir.  Kuzey 
Amerika da 1520-1899 yılları arasında 41 
çiçek salgını, 17 kızamık salgını, 10 nezle, 
4 hıyarcıklı veba ve 4 kızıl dalgası ile 
milyonlarca kişi hayatını kaybetmiştir7.

Sifilis ile ilgili ilk salgın 1495 yılında 
gerçekleşmiştir. Fransa kralı VIII. Charles’in 
nüfuz alanını genişletmek ve papalık 
kurumunda daha etkili söz sahibi olabilmek 
için Napoli’ye yaptığı seferde hastalık her iki 
tarafın askerlerinde ortaya çıkmıştır. Taraflar 
birbirlerini hastalıktan sorumlu tutmuşlardır. 
İtalyanlar hastalığı “Fransız şeytanı” diye 
tanımlarken, Fransızlarda “Napoli şeytanı” 
demişlerdir25. Anadolu’ya frengi 1829 Rus 
orduları tarafından bulaştırılmıştır. 1890 lar 
da İstanbul da Ziba sokağına yerleşen hayat 
kadınlarının frengin yayılmasında büyük 
rolleri olmuştur. Almanya da 55 bin ölü 
doğumdan 9 bini frengi nedeni ile olurken, 
İngiltere de 1910-1914 yılları arasında 1 
yaşından küçük 20.164 ölümün nedeni de 
frengidir. Fransa sağlık bakanlığı frenginin 
yılda 40 bin çocuk düşürme, 20 bin ölü 
doğum (yıllık doğumun1/10) un sebebi 
olduğunu ileri sürmüştür26. 

1849 yılında İstanbul’daki hastanelerde 

tüberküloz vakaları epidemik sayılacak 
derecede şiddetli seyretmiştir25. 1918 
yılında 940 bin nüfusu olan İstanbul’un 
genel ölümlerinde veremden ölümlerin 
oranı %10.8 dir. Bu oran haber verilmesi 
zorunlu hastalıklardan ölenlerin toplam 
sayısının üç katıdır.

1870-1914 yılları arasında salgınlardan 8 
milyondan fazla çocuk ölmüştür. Diğer bir 
anlatımla 12 aylık olmadan 187 bin çocuk 
hastalıklardan hayatını kaybetmiştir27. 

Napolyon’un Mısır seferinde Fransız 
askerleri Nil nehrinin sularını içtikleri için 
Dizanteriye yakalanmışlar, 30 bin Fransız 
askerinden 8.915 i dizanteriden ölmüştür28.

İstiklal savaşı sürerken,Türk ordusunda 
sıtmadan ölenlerin oranı %40 dır. Nüfusunun 
o tarihlerde 200 bin olarak tahmin edilen 
Antalya ve çevresinde sıtma vaka sayısı 172 
bine ulaşmıştır bu da nüfusun %70 in den 
fazla bir orandır29.

1918-1922 yıllarında İspanyol gripi 
dünya da yaklaşık 60- 100 milyon insanın 
yaşamının kaybına yol açmıştır35. Amerika 
kıtasında başlayan bu grip pandemisi 
sadece o dönemde bunun bir salgın hastalık 
olduğunu ilk olarak ilan eden İspanya’nın 
adı ile tanınmaktadır.

Yüzyıllardan beri Avrupa’da karantina 
sistemi Doğu’nun sağlık durumuna bağlı bir 
korkuya dayanıyordu. Osmanlı devletinde 
taun(salgın) daimi olarak hüküm sürerdi. 
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Halk bu afeti Allah’ın cezası olarak kabul 
ederdi. 1838 yılında karantinaların kurucusu 
Sultan İkinci Mahmut saltanatı zamanında 
bu yaklaşım değişti. En meşhur kanuncuların 
toplantısında, karantinanın imana karşı 
gelmediği, aksine karantina hükümlerinin 
inançların bir ifadesi olduğu benimsendi ve 
karantinanın zorladığı tedbirler kabul edildi. 
Doğuda halk sağlığı konusunda kaydedilen 
hakiki ilerleme ve 1843 ten sonra taunun 
tamamen kaybolması üzerine İngiltere, 
Avusturya ve Fransa karantina sistemlerini 
değiştirdiler. Fakat salgın hastalıklarla 
mücadelenin nasıl eşgüdümlü olur düşüncesi 
üzerine 1851 yılında Paris’deki konferans 
katılan 12 devletten yalnızca Fransa, 
Sardunya ve Portekiz tarafından imza edildi 
sonra Sardunya ve Portekiz de imzalarını 
geri çektiler ve konferans başarısızlıkla 
sonuçlandı. Daha sonra 1859 Paris, 1866 
İstanbul, 1874 Viyana, 1881 Washington, 
1885 Roma, 1892 Venedik, 1893 Dresden, 
1894 Paris, 1897 Venedik, 1903 Paris, 1911 
Paris, Birinci dünya savaşından sonra 1922 
Varşova şehirlerinde sağlık konferansları 
toplandı. 1923 de Cenevre de Milletler 
Cemiyeti Sağlık Teşkilatı kuruldu30. 

Savaşlar sırasında ölümlerin nedenleri 
savaş öncesi orduların sağlık konusunda 
yeterlilikleri, hijyen durumları, savaş 
sırasında oluşan salgın hastalıklar ile 
mücadeleleri sonucunda belirlenmiştir. I. 
Dünya savaşında dört yıl boyunca Alman 
ordusunda 1 milyon 651 bin 72 ölüm vardır 

toplam Alman kuvvetlerinin sayısı 6 milyon 
400 bindir. Bunun yüzde 87.8 i yara ve sair 
dış faktörlerden, sadece yüzde 12 si salgın 
hastalıklardan olurken doğu cephesinde 
çarpışan 3. Ordudaki salgın hastalıklardan 
ölüm bunun 49 misli fazladır. 3. Ordu daki 
1915-1918 yıllarında hastadan ve yaralıdan 
ölüm 109.562 iken savaş meydanında 
şehit olan sayısı 9 bindir.  I. Dünya savaşı 
sırasında hastalıklardan ölen Osmanlı 
askerlerinin 1/3 ü tifüsten, 1/3 dizanteriden, 
%5-10 arası sıtmadan ve %4 ü Humma 
Racia dan ölmüşlerdir 31. 

I.Dünya savaşı sırasındaki hastalıklardan 
kayıplar sadece 3. Orduda değildir. Bütün 
ordularda da en büyük ölüm nedeni salgın 
hastalıklar olmuştur. 1914-1918 yılları 
arasında Orduya katılan Osmanlı askerlerinin 
1/3 ünün ölüm nedeni salgın hastalıklardır. 
Ölen düşman askerlerinin giyim kuşamlarını 
yokluk nedeni ile giyen askerlerde, bitle 
geçen tifüs ve hummayı racianın niye bu 
kadar yüksek oranda göründüğünün sebebi 
hijyenden yoksunluktur31

Savaş nedeni ile ortaya çıkan göçlerin 
ortak özelliği “kıyımdan korunmaktır”. 
Ama göç ikinci bir kıyımı da getirmektedir 
o da salgın hastalıklardır. Göç ile birlikte 
salgın hastalıklar da başka bölgelere 
taşınmaktadır32.

Zürcher’e göre Osmanlı’nın savaş 
alanlarındaki kayıplar bir tarafa bırakılırsa 
ordunun toplam mobilizasyonunu sağlayan 
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gücün 1/7 si hastalıktan (sıtma, dizanteri ve 
tifüs) ölmüştür33. 

1923 yılında İnebolu’da Balkan Savaşı 
ve Dünya Savaşında tifüs hastalığına 
yakalanan askerleri İnebolu Devlet 
Hastanesinde tedavi ederken kendi de tifüse 
yakalanarak ölen Tosyalı Doktor İsmail 
Hakkı bey ve görevlerini yaparken ölen 
öteki meslektaşları için halk tarafından 
bir anıt dikilmiştir. Anıtın üzerinde de şu 
yazılıdır34.

“Vazife uğruna ömür tüketerek Hakkın 
rahmetine kavuşan ismi yok olmuş 
Müslüman doktorlar için iyilikseverlerin 
yardımı ile yapılan abidedir. Ruhlarına 
Fatihalar armağan ederiz. Sene 1339 
(1923).”

1933 yılında Atatürk ün daveti ile Türkiye de 
çalışmaya başlayan Alman Prof. Dr. H. Braun 
İstanbul Üniversitesindeki “Mikrobiyoloji, 
Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi” ilk 
dersinde Filozof J.J. Rousseau’dan bir söz 
ile derse başlamıştır. “ Hıfzısıhha, ilimden 
ziyade bir fazilet olmalıdır”35.

Yaşanan bütün salgınlarda, yaşamlarını 
hastalarını kurtarmak için kaybeden 
doktorların aziz hatıralarının önünde saygı 
ile eğilip, şu ifadeyi hepimiz paylaşmalıyız. 

“YALNIZ, İYİ BİR İNSAN İYİ BİR 
HEKİM OLUR”. 

BEYAN

Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir.
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BEYAN

Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir.
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SİVİL TOPLUMDAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA:

EĞİTİM SENDİKALARI ÖRNEĞİ
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

ÖZET

Sendikalar, iş görenlerin ve işverenlerin ekonomik, toplumsal ve kültürel çıkarlarını 
korumak ve geliştirmek amacıyla kurdukları tüzel kişiliği olan yapılanmalardır.Çalışma 
hayatı standartlarının yükseltilmesine önemli katkılar sunmaktadırlar.Türkiye’de milli 
eğitim sisteminin kalitesinin yükselmesi, eğitim çalışanlarının yeterlik düzeylerinin 
yükselmesi ve iş koşularının daha nitelikli hale gelmesi eğitim iş kolundaki sendikaların 
önemli bir rolü vardır.Araştırma ile bu iş kolunda faaliyet gösteren eğitim sendikalarının 
amaç, örgüt yapısı, işleyiş ve faaliyetleri doğrultusunda, işleyişlerine ilişkin karşılaştıkları 
sorunları tespit etmek ve eğitime yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Nitel 
araştırma yaklaşımı içinde yürütülen bu araştırmada,sendika yöneticilerinden işleyişlerine 
ilişkin sorunlar ve eğitime yönelik görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine bağlı 
kalınarak toplanmıştır. Araştırmaya, Trabzon’da eğitim iş kolunda faaliyet gösteren ve 
üye sayısı en fazla olan dört büyük sendikanın (Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, 
Eğitim Bir-Sen) temsilcileri -başkan, başkan yardımcısı ve/veya sekreter- olarak görev 
yapan 8 kişi dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler betimsel analize 
tabi tutulmuş; belirli temalar altında bir araya getirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma 
sonucunda, eğitim sendikalarının çeşitliliği ve belli bir ideoloji ya da siyasal zemine 
yaslanarak faaliyet yürütmelerinin, sendikaların işlevselliğini olumsuz yönde etkilediği 
ve güçlerini zayıflattığı gözlenmiştir. Eğitim sendikalarının siyasi partilerle ilişkisinin 
önemli bir sorun olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Eğitim meslek grubundaki kişilerin 
bu iş kolundaki sendikalara üyelik sürecine ilişkin olumsuz tutumları aktarılmış; 
üyeliklerindegenelde bireysel çıkarlar-tayin-atama-mevki vb.-nezdinde gerçekleştirildiği 
belirtilmiş; sürece ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
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FROM CIVIL SOCIETY TO CIVIL SOCIETY 
ORGANIZATION: 

EDUCATION UNIONS SAMPLE
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

ABSRACT

Trade unions are structures with legal personality established by employers and workers 
to protect and improve their economic, social and cultural interests. They make important 
contributions to raising working life standards.there is an important role of trade unions in 
the education sector for enhancing the quality of the national education system in Turkey, 
more qualified to become the increase of the competence level of training employees 
and business running. With the research, it is aimed to identify the problems faced by the 
education unions operating in this business line in with the purpose, organizational structure, 
functioning and activities, and to determine their views on education. In this research 
carried out in a qualitative research approach, the problems regarding their functioning 
and their views on education were collected from the union managers by adhering to the 
semi-structured interview technique. To the research, representatives of four major unions 
(Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Bir-Sen) that are active in the education 
business branch in Trabzon and have the highest number of members - as president, vice 
president and / or secretary- 8 people were included.The data collected within the scope of 
the research were subjected to descriptive analysis; gathered and interpreted under certain 
themes. As a result of the research, it has been observed that the diversity of education 
unions and their activities by leaning on a certain ideology or political ground negatively 
affect the functionality of the unions and weaken their power. It has been determined that 
the relation of education unions with political parties is seen as an important problem. The 
negative attitudes of the people in the education profession group towards the trade unions 
in this line of business were conveyed; It was stated that their membership was generally 
carried out within the scope of individual interests-assignment-assignment-position, etc.; 
proposals about the process are offered.
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GİRİŞ

Sivil toplum, kamu bilincinin 
gelişebildiği, demokratik katılıma imkân 
veren ve iletişime açık bir alandır. Dayanışma 
içinde harekete geçmek ve iletişim kurmak 
için bir grup insana ihtiyaç vardır. İşte 
sivil toplumdan, sivil toplum kuruluşlarına 
geçişte bu noktada gerçekleşmektedir 
(Avrupa Komisyonu- 2001).Gönüllü birer 
inisiyatif olarak kurulan sivil toplum 
kuruluşları,dayanışma temelli ve gönüllü 
katılımcılık prensipleri doğrultusunda 
hareket ederler (Gözübüyük Tamer, 2009).
Sivil toplum kuruluşu olarak öncelikle 
kendi alan ve üyelerine daha sonra da ülke 
genelindeki sorun alanlarına duyarlılık 
geliştirmektedirler. Çok çeşitli formlarda 
ortaya çıkan sivil toplum kuruluşlarından 
biri de ortak çıkarlar etrafında birleşen ve 
bunları gerçekleştirmek için siyasi otoriteler 
üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş 
yapılar olarak tanımlanan “baskı ya da çıkar 
grupları”dır (Karakılçık, 2000). Ekonomik, 
ahlaki, dini ve benzeri amaçlara dayanarak 
kurulabilen baskı grupları, demokratik 
toplumun vazgeçilmez bir parçasını teşkil 
etmektedir (Kaboğlu, 1989). 

Sendikalar da bu gruplardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çalışma hayatı 
standartlarının yükseltilmesine önemli 
katkılar sunan sendikalar, iş görenlerin 
ve işverenlerin ekonomik, toplumsal 
ve kültürel çıkarlarını korumak ve 
geliştirmek amacıyla kurdukları tüzel 

kişiliği olan yapılanmalardır. ILO’nun 
1999 yılında yayımladığı bir çalışmada 
sendikaların üç temel fonksiyonundan 
bahsedilmiş, Selamoğlu (2003) anılan 
fonksiyonların içerikleri şu şekilde 
açıklanmıştır;  

	Ekonomik fonksiyon: İşyeri, işkolu 
ve ulusal düzeyde yaratılan ekono-
mik değerin toplu pazarlık sürecinde 
adalet ve eşitlik anlayışı içerisinde 
paylaşılmasını sağlamak.  

	Demokratik temsil fonksiyonu: İş-
gücünün, işyeri düzeyinde çalışma 
şartları ve toplumsal düzeyde eko-
nomik ve sosyal politikalar üzerine 
söz hakkını ve kimlik sahipliğini or-
taya koymak. 

	Sosyal fonksiyon: Emeğin dayanış-
ma bilincinin güçlenmesini, ortak 
değerlerin ve amaçların tanımlan-
masını, işgücünün sosyal risklerinin 
kontrol altına alınmasını, sosyal risk-
lerin olası sonuçlarının yönetilmesi-
ni ve sosyal dışlanma ve fakirlik ile 
mücadele olanakları geliştirilmesini 
sağlamak (Selamoğlu, 2003:64-65).

Böyle bir yapılanma içinde farklı 
işlevlere sahip eğitim çalışanlarının 
sendikalaşması kamu sendikacılığı içinde 
ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de milli 
eğitim sisteminin kalitesinin yükselmesi, 
eğitim çalışanlarının yeterlik düzeylerinin 
yükselmesi ve iş koşularının daha 
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nitelikli hale gelmesi eğitim iş kolundaki 
sendikaların önemli bir rolü vardır. Kamu 
personel sistemi içerisinde sahip oldukları 
sayısal çoğunlukta bu sendikaların önemi 
arttırmaktadır. Nitekim eğitim alanının 
çok geniş olması, milyonlarca öğrenci, 
yüzbinlerce okul, personelin varlığı ile diğer 
faktörler bu alanın ihtiyaçlarının sadece 
devlet olanakları ile giderilemeyeceği 
gerçeğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de 
eğitim iş kolunda faaliyet gösteren 
sendikaların sayısı ve üzerine inşa edildiği 
zemin konusunda çeşitliliğin hâkim olduğu 
görülmektedir. Öyleki Türkiye’de 2019 
yılı itibariyle genelde eğitim temalı 26.142 
dernek1” ve özelde 44 eğitim sendikası 
bulunmaktadır. 2018 yılı 4. döneminde 
toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı 
dönemine göre % 20,8 oranında artarak 
4 milyon 352 bin kişi oldu2. 2019 yılı 
itibariyle toplam sendikalı memur sayısı 
1.702.644’dır3.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim 
Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları 
Sendikasına bağlı toplam 44 sendika 
bulunmakla birlikte, eğitim sendikaları 
her ilde, ilçede ve üye sayısına bağlı 
olarak okullarda örgütlenmektedirler. 
Trabzon’da üye sayısı bakımında ilk dörtte 
yer alan eğitim sendikalarının temsilcilikleri 
1 Faaliyet alanlarına göre Faal Dernek Sayısı  
https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklerin-faaliyet-
alanlarina-gore-dagilimi
2 https://www.kamuiscileri.net/kamu-istihdami-
ne-kadar-oldu-isci-sayisi-kac-kisi-artti-11652.html
3 https://www.memurlar.net/haber/840366/
memur-sendikalarinin-2019-yili-uye-sayilari-yayimlandi.
html

bulunmaktadır. Bunun yanında eğitim 
konulu araştırma derneklerinin sayısı 
da 100’ün üzerindedir4. Bu çalışmanın 
fokusunu da Trabzon’da şubeleri bulunan 
eğitim sendikaları oluşturmaktadır.

Araştırmanın Amacı 

Araştırma ile eğitim iş kolunda faaliyet 
gösteren sendikaların amaçları, örgüt 
yapısı, işleyiş ve faaliyetleri doğrultusunda, 
işleyişlerine ilişkin karşılaştıkları sorunları 
tespit etmek ve eğitime yönelik görüşlerini 
ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu 
çerçevede bu iş kolunda faaliyet gösteren 
ve örnekleme dâhil edilen sendikaların 
karşılaştırılması hedeflenmektedir.

Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) 
deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma,  
gözlem,  görüşme ve doküman analizi gibi 
nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı,  
algıların ve olayların doğal ortamda,  
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 
konmasına yönelik keşfedici bir sürecin 
izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve diğerleri,  
2016: 39). Olgu bilim desen,  farkında 
olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı 
bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 
odaklanmaktadır. Nitel araştırma deseninde 
yürütülen bu araştırmada veriler görüşme 
yöntemiyle toplanmıştır. Görüşme; “en az 

4  Faaliyet alanlarına ve illere göre Faal Dernek 
Sayısı  https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklerin-
faaliyet-alanlarina-gore-dagilimi
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iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen 
bir iletişim sürecidir. Görüşme, araştırmada 
cevabı aranan sorular çerçevesinde ilgili 
kişilerden veri toplama şeklinde ifade 
edilebilir (Büyüköztürk vd., 2017: 158). 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Olgubilim araştırmalarında veri 
kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu 
yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya 
yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmada 
katılımcıların belirlenmesinde amaçlı 
örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklem 
tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme: 
“örnekleme, olasılığı olmayan seçkisiz 
olmayan bir örnekleme yöntemidir. Amaçlı 
örnekleme, çalışmanın amacına bağlı olarak 
bilgi açısından zengin durumların seçilerek 
derinlemesine araştırma yapılmasına olanak 
tanır.” Maksimim çeşitlilik örneklemesi ise; 
“evrende incelenen problemle ilgili olarak 
kendi içinde benzeşik farklı durumların 
belirlenerek çalışmanın bu durumlar 
üzerinde yapılmasıdır” (Büyüköztürk vd., 
2017: 92-93). Bu çerçevede,  araştırmaya 
eğitim iş kolunda faaliyet gösteren ve üye 
sayısı en fazla olan dört büyük sendikanın 
(Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Bir-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen) Trabzon şubesinde görev 
yapan-başkan, başkan yardımcısı ve/veya 
sekreter olarak- 8 sendika temsilcisi dâhil 
edilmiştir. Dolayısıyla, araştırma, eğitim iş 
kolunda faaliyet gösteren en büyük sayıda 
üyeye sahip dört büyük memur sendikası 

(Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen, Türk Eğitim 
Sen, Eğitim İş) ve 2018 yılı Mart ayı 
itibariyle Trabzon’da görev yapan ve 
araştırmaya katılan sendika yöneticilerinin 
görüşleriyle sınırlıdır.

Araştırmanın Veri Toplama ve 
Değerlendirme Teknikleri

Araştırmada verilerinin toplanmasında 
yarı yapılandırılmış bir soru formu ile 
görüşme tekniği kullanılmıştır. Önceden 
belirlenmiş açık uçlu sorular katılımcılara 
yönlendirilmiş;  sendikaların işleyişlerine 
ilişkin sorunlar ve eğitime yönelik 
görüşleri toplanmıştır. Katılımcılardan 
elde edilen veriler betimsel analize tabi 
tutulmuştur. Betimsel analiz, çeşitli veri 
toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin 
daha önceden belirlenmiş temalara göre 
özetlenmesini ve yorumlanmasını içeren 
analiz türüdür. Betimsel analizde araştırmacı 
görüştüğü ya da gözlemlediği bireylerin 
görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtabilmek 
amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer 
verebilmektedir. Burada temel amaç 
elde edilmiş olan bulguların okuyucuya 
özetlenerek ve yorumlanarak sunulmasıdır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Analiz sürecinde 
araştırma sorularından hareketle verilerin 
hangi temalar altında düzenleneceğini ve 
sunulacağını belirlenmek için bir çerçeve 
oluşturmuş ve veriler bu minvalde analiz 
edilmiştir. Görüşmeler 30-40 dakika 
sürmüştür. Görüşme esnasında araştırmacı 
kişisel görüşlerini katmamış, cevaplara 
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müdahale etmemiştir. Sendika temsilcileri 
için Eğitim Bir Sen (EB-1,2), Eğitim-
Sen (ES-1,2), Türk Eğitim Sen (TES-
1,2), Eğitim-İş (Eİ-1,2) şeklinde kodlar 
kullanılmıştır. Bu sayede hangi katılımcıdan 
alıntı olduğuna dair görüşler paylaşılmıştır. 

Kavramsal Çerçeve

Bu başlık altında çalışmada sıkça 
geçen sendika, konfederasyon, memur 
sendikacılığı ve eğitim sendikacılığı gibi 
temel kavramlara yer verilmiştir. 

Sendikasözcüğü işçi sınıfıyla birlikte 
gündeme gelmiş ve daha çok işçilerin, 
işverenlere ve hükümetlere karşı hak ve 
çıkarlarını korumak için oluşturulan örgütler 
olarak nitelenmektedir.En basit tanımıyla 
işçilerin işverenlere ve hükümetlere karşı hak 
ve çıkarlarını korumak için oluşturdukları 
örgütlerdir (Koç, 1999: 5).18.10.2012 
tarih ve 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununda” işçilerin veya 
işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak 
ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını 
korumak ve geliştirmek için en az yedi 
işçi veya işverenin bir araya gelerek bir 
işkolunda faaliyette bulunmak üzere 
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları 
ifade eder.Çalışmada, kamu görevlilerinin; 
ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar 
olarak kullanılmıştır.

Konfederasyonanılan kanunda,değişik 

hizmet kollarında bu kanuna tabi olarak 
kurulmuş en az beş sendikanın bir araya 
gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst 
kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.Başka 
bir ifadeyle, konfederasyon,genellikle 
sendikaların bir üst örgüt olarak 
oluşturdukları birlik olarak tanımlanır.

Memur sendikacılığı 

Türkiye’de 1961 Anayasasının 
46’ncı maddesinde devlet memurlarının 
da sendika kurabileceği belirtilmiş ve 
memur sendikaları için aynı maddeye işçi 
niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu 
alandaki hakları kanunla düzenlenir hükmü 
getirilmiştir. İşçilerden on beş yıl sonra 
1961 Anayasa’sıyla kamu çalışanlarına 
örgütlenme hakkı verilmiş fakat kamu 
çalışanları sendikalarının kurulması 1965 
tarihli “Devlet Personeli Sendikalar Kanunu” 
yürürlüğe girene kadar sürmüştür. 22 Eylül 
1971 tarihinde 1488 sayılı kanunla getirilen 
değişiklikle memurların sendika kurma 
hakkı geri alınmış, çalışanlar yerine işçiler 
kavramı getirilmiştir. Böylece memurların 
sendikalara üye olmaları engellenmiştir 
(Karaman ve ark, 2016: 22-23).1971 
yılında yapılan değişiklikle sendikalaşma 
açısından Anayasal güvenceden yoksun 
bırakılan kamu görevlilerinin tekrar bu 
haklara kavuşması, aradan geçen uzun 
yıllar ve ulusal mevzuat açısından yaşanan 
gelişmelere rağmen uzun bir süre mümkün 
olmamıştır. 1982 yılında kabul edilen ve 
çalışma hayatı ile ilgili oldukça kapsamlı 
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ve ayrıntılı düzenlemeler içeren yeni Anayasa, 1971’deki değişikliğe paralel olarak 
sendikalaşma hakkını, sadece işçiler açısından güvence altına almıştır. Ayrıca toplu iş 
sözleşmesi yapma hakkını sadece işçilere (ve işverenlere) tanıdığı gibi grev hakkını da 
sadece işçilere tanıyarak kamu görevlilerinin sendikalaşma ve toplu eylem hakları ile ilgili 
herhangi bir düzenleme öngörmemiştir (Yenihan ve As, 2017).

Bu gelişmeler kapsamında 1992 yılından itibaren devam etmekte olan kamu 
görevlilerinin sendikal haklarına yönelik yeni bir kanun oluşturulması çalışmaları, yaklaşık 
10 yıllık uzun bir dönem sonra 2001 yılında kamu görevlilerinin sendika ve toplu görüşme 
haklarını ayrıntılı bir şekilde düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanununun kabulü ile neticelenmiştir.2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile kamu 
görevlilerine, toplu sözleşme yapma hakkının getirilmiş olması ve Anayasal güvence altına 
alınmış olması ile yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kamu görevlilerine 
tanınmış olan bu yeni hakkın kullanımı ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, ortaya çıkacak 
uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hükümler düzenlemek ve kamu görevlileri sendikaları ile 
ilgili birtakım değişikler yapmak amacıyla 2012 yılında kabul edilen bir kanun ile 4688 
sayılı kanunda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında öncelikle 4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun adı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir (Yenihan ve As, 2017).

Türkiye’de kamu sendikaları on bir iş kolunda örgütlenme hakkına sahiptir. Bu iş 
kollarından biri de “Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleridir”. Eğitim Sendikaları, eğitim 
iş kolunda çalışanların ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip demokratik kuruluşlardır.Başka bir 
deyişle, eğitim sendikaları eğitim alanında çalışan iş görenlerin yasal mevzuatlara 
uygun olarak bir araya gelmeleri ile oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarıdır (Eraslan, 
2011).

 Verilerin Analizi

Araştırmaya farklı eğitim-iş kolu sendikalarından görev yapan 8 kişi katılmıştır. 
Bunların beşi başkan ya da başkan yardımcılığı konumunda, ikisi de sekreter konumunda 
yer almaktadır. Araştırmaya katılan kişilerin yaş ortalaması 42’dir. Katılımcıların eğitim 
seviyesi incelendiğinde, altısının lisans, ikisinin ise yüksek lisans mezunu olduğu görülür. 
Katılımcıların ikisi memur, beşi öğretmen ve biri de öğretim elemanıdır. Katılımcıların 
sendikada çalışma süresi 1 ila 11 yıl arasında değişmektedir. 
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Tablo-1: Katılımcı Profili

Sendika Üyeleri Konumu Yaş Eğitim Meslek Çalışma Süresi
EB-1 Bşk. Yard. 43 Lisans Memur 2
EB-2 Bşk. Yard. 41 Lisans Memur 4
EİS-1 Sekreter 46 Lisans Öğretmen 11
EİS-2 Sekreter 33 Lisans Öğretmen 5
ES-1 Şube Başkanı 58 Lisans Öğretmen 2

ES-2 Sekreter 38 Lisans Öğretmen 1

TES-1 Şube Başkanı 40 Y.Lisans Öğretim Elemanı 4

TES-2 Şube Başkan Yard. 40 Y.Lisans Öğretmen 1

Araştırmaya Trabzon’da şubesi bulunan dört sendikanın temsilcileri katılmışlardır.Bu 
sendikalara ait genel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Tablo-2: Sendikalar Hakkında Genel Bilgiler

Sendika Adı Bağlı Konfederasyon
2016 

Yılı Üye 
Sayısı

2017 
Yılı Üye 
Sayısı

2018 
Yılı 
Üye 

Sayısı

2019 
Yılı Üye 
Sayısı

EĞİTİM-BİR-SEN         

(Eğitimciler Birliği 
Sendikası)

MEMUR-SEN          2019 
yılı üye sayısı; 1.019.853 402.171 420.149 426.645 433.787

TÜRK EĞİTİM-SEN        

(Türkiye Eğitim, 
Öğretim ve Bilim 
Hizmetleri Kolu 
Kamu Çalışanları 
Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN                             
2019 yılı üye 
sayısı; 413.339 210.951 201.282 201.475 207.256

EĞİTİM-SEN                      

(Eğitim ve Bilim 
Emekçileri 
Sendikası)

KESK                         2019 
yılı üye sayısı; 137.606 119.876 93.143 83.131 77.818

EĞİTİM-İŞ                                             
(Eğitim ve Bilim İş 
Görenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-
İŞ      2019 yılı üye 
sayısı; 67.273

49.542 48.993 48.543 49.882

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/840366/memur-sendikalarinin-2019-yili-uye-sayilari-yayimlandi.
html

Tablo-2’ye göre, 2019 yılı itibariyle en fazla üye Eğitimciler Birliği Sendikasına aittir.
Aynı zamanda sendikaların bağlı oldukları konfederasyonlara üye sayısının da açık ara 
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ile Memur-Sen’e ait olduğunu söylemek 
mümkündür. Diğer taraftan, 2016 yılından 
2019 yılına geçen üç yıllık sürede üye 
sayısı artış gösteren sendikalar yanında 
düşen sendikalarda gözlenmektedir. 
Araştırmaya dâhil edilen sendikaların 
kuruluş geçmişi irdelendiğinde en eski 
sendikanın Eğitim-Sen olduğu göze çarpar. 
1990’lı yıllardan sonra tek çatı altında 
birleşmelerle günümüzdeki isimlerini 
aldıkları görülür. Sendikaların kuruluş 
geçmişi aşağıda verilmiştir.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı 
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim- Bir- 
Sen), 14 Şubat 1992 tarihinde kurulmuştur.  
25. 06. 2001 tarihinde kabul edilen 4688 
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu ile memurların sendika kurma 
hakkını elde etmesiyle, Eğitimciler Birliği 
Sendikası tüzel kişilik kazanmıştır (www.
Egitimbirsen). 

18 Haziran 1992 yılında Türkiye Eğitim 
ve Öğretim İş Kolu Kamu Çalışanları 
Sendikası (Türk Eğitim-Sen) adıyla 
kurulmuştur.  Merkez yönetim kurulu 20 
Haziran 1992 tarihinde yaptığı toplantıda, 
ilk memur sendikaları konfederasyonu olan 
‘Türkiye Kamu-Sen’e diğer 13 sendika ile 
birlikte katılma kararı almıştır.  Sendika, 
Türkiye genelinde, eğitim ve öğretim, 
bilim ve kültür hizmetlerini yürüten kamu 
kurum ve kuruluşları ile bu iş yerlerinin 
eklentilerinde faaliyet göstermektedir. 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 
(Eğitim-Sen), ilk kez 1950’lerde Türkiye 
Öğretmen DernekleriMilli Federasyonu ve 
Köy Öğretmen Dernekleri ile ulusal ölçekte 
yaygın bir örgütlenme yaratan eğitim 
emekçileri, 1965’te Türkiye Öğretmenler 
Sendikası ve Türkiye İlkokul Öğretmenleri 
Sendikasını kurarak sendikal form içinde 
örgütlenmişlerdir(https://egitimsen.org.
tr/hakkimizda/).Kendi sınıf kimliklerine 
ilişkin algılarında köklü bir dönüşüm 
yaşayan eğitim emekçileri, 1960’ların 
sonlarında yükselişe geçen sınıf hareketinin 
de etkili bir bileşeni durumuna gelmiştir. 12 
Mart 1971 tarihli askeri darbe sonrasında 
sendikal örgütlenme özgürlüğünden 
yoksun bırakılan eğitim emekçileri, aynı 
yıl kurdukları Tüm Öğretmenler Birleşme 
ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) ile 
faaliyetlerine devam etmişlerdir.12 Eylül 
1980 askeri darbesinin TÖB-DER’i 
kapatarak yöneticilerini ve pek çok üyesini 
tutuklamasının yanı sıra öğretmenlere 
dernek kurma yasağı getirilmiş, böylece 
eğitim emekçileri örgütsüz bırakılmaya 
çalışılmıştır. Bu çağdışı yasağa karşı 
1986 yılından başlayarak “abece Dergisi” 
etrafında ve 1988’den itibaren “Eğitimciler 
Derneği” (Eğit-Der) tarafından sürdürülen 
çalışmalar sonucunda eğitim emekçileri 
28 Mayıs 1990’da Eğitim İşkolu Kamu 
Görevlileri Sendikasını (Eğitim-İş) ve 
13 Kasım 1990’da ise Eğitim ve Bilim 
Emekçileri Sendikasını (Eğit-Sen) 
kurmuşlardır. Eğitim-Sen, 28. 05. 1990 
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tarihinde kurulan Eğitim–İş ve 13 Kasım 
1990 tarihinde kurulan Eğit–Sen’in 23 
Ocak 1995 tarihinde birleşmesi sonucu 
ortaya çıkmıştır(https://egitimsen.org.tr/
hakkimizda/).

Son olarak, 1995 yılına kadar 
Eğitim-İş ve Eğit-Sen iki ayrı sendika 
olarak çalışmış olup bu iki sendikanın 
toplumdan ve üyelerden gelen baskılar 
sonunda birleşip 1995 yılında Eğitim-Sen’i 
oluşturduklarını ancak birleşmeden on yıl 
sonra bazı fikir uyuşmazlıkları sebebiyle 
17 Ekim 2005 günü Eğitim-İşAnkara’da 
tekrar kurulmuştur. Sendika, Birleşik Kamu 
İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonuna 
(Birleşik Kamu- İş) üyedir (Demir 2011: 
58).

Sendikaların Kuruluş Amacı: 
“Ekonomik, sosyal ve mesleki haklar; 
toplumsal fayda, demokratik eğitim”

Sendika temsilcileriyle yapılan 
görüşmelerde, sendikalarının kuruluş 
amaçlarının sendika tüzüğünde yer aldığı 
belirtilmiştir. Buna göre, Eğitimciler Birliği 
Sendikası Tüzüğü’nün 3. Maddesinde 
“Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, 
kültürel, özlük, mesleki hak ve menfaatlerini 
korumayı ve geliştirmeyi temel amaç 
sayması bu amaçların gerçekleştirilmesinde, 
evrensel insan haklarına ve Anayasa’ya 
dayanan milli, demokratik, sosyal, 
adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde 
çalışması sendikanın amaçları olarak 
belirtilmiştir. Eğitim sendikalarının 

genel tüzükleri incelendiğinde temel 
aldıkları değerlerbağlamında amaçlarının 
farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılaşma 
göreli olarakideolojik bağlamda görülmekte 
ancak evrensel sendikacılığın temel 
unsurları olandayanışma, birliktelik, 
hak ve menfaatleri koruma ve geliştirme 
gibi özelliklerede yer verilmektedir. 
Bu bağlamda sendikaların genel olarak 
amaçları şöyleortaklaştırılabilir(Eraslan, 
2012; Karaman ve ark. 2016):

- Üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel 
ve meslekî haklarını, menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek,

-Daha yeterli ücret ve aylık, sağlıklı 
çalışma koşulları sağlamak,

- Türk millî eğitim sisteminin 
uygulamada ortaya çıkan 
eksikliklerini,aksaklıklarını ve 
yanlışlıklarını tespit ederek, iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesiyönünde yol göstermek, 
görüş ve önerilerde bulunmak,

- Eğitim sisteminin ve 
programının, ders kitapları ile tüm 
eğitim faaliyetlerininiçeriğinin, kültürel 
zenginliklerin tamamını kapsayacak 
biçimde düzenlenmesininahlaki, vicdani 
ve insan hakları açısından bir gereklilik 
olduğunu savunmak,

- Üyelerine yaptıkları işe 
uygun, insan onuruna yaraşır hayat 
sürmelerine, ailesorumluluklarını yerine 



30

Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

getirmelerine ve mesleki saygınlıklarını 
sürdürmelerineolanak sağlayacak yeterli bir 
ücret kazanımı sağlamaya çalışmak

- Üyelerinin unvan ve hizmet sınıfına 
bakılmaksızın iş güvenliği, mesleki 
saygınlık ve çağdaş çalışma şartları ile sosyal 
güvenlikten doğan haklarını geliştirmekiçin 
çalışmak,

- Dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep 
farklılığı gözetmeksizin bütün üyeleri 
arasında amaçlar doğrultusunda birlik ve 
dayanışmayı sağlamak, 

- Üyelerinin adil ve tarafsızca atanma, 
yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme 
hakkından yararlanması,

- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
Birleşmiş Milletler Belgeleri, İLO 
Sözleşmeleri ve Avrupa Birliği Anayasası 
ile Türkiye’nin onayladığı diğer 
uluslararasısözleşmelerde yer alan hakların 
hayata geçirilmesi için çaba göstermek,

- Ulusal ve toplumsal sorunlara duyarlılık 
göstermek, bu konuda kamuoyuoluşturmak 
ve üyelerini bilinçlendirmek,

- Üyelerinin sosyal ekonomik, 
akademik, hukuksal, kültürel ve özlük 
haklarını korumak ve gelişmektir.

Sendika amaçlarının ortaya konmasına 
yönelik katılımcıların bir kısmının 
görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Kuruluş amacımız laik ve demokratik 
eğitimi savunmak, üyelerimizin maddi, 
manevi özlük haklarını korumaktır Ülkenin 
üniter yapısını savunmaktır.Sendikanın 
kuruluş amacı tüm emekçilerin sendikal 
haklarını korumak ve geliştirmektir” (Eİ-1)

“Kuruluş amacımız sendikacılık 
yapmaktır. Yani üyelerimizin mali ve 
sosyal hakları konusunda onlara yardımcı 
olmaktır”(EB-1).

“Amacımız kamu çalışanlarının 
ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük haklarını 
geliştirmek ve Türkiye’nin daha demokratik 
ve çağdaş bir ülke olması için çalışıyoruz” 
(ES-1).

“Sendikamızın kuruluş amacı sendikalı 
olsun olmasın Türkiye’de eğitimle ilgili 
sorunlara değinmek, eğitim paydaşlarının 
özlük haklarını korumak, eğitimle ilgili 
sorunları ortaya çıkarmak ve onlara çözüm 
üretmektir” (ES-2).

“Sendikamızın kuruluş amacı 
Türkiye’de eğitim ve bilim alanında çalışan 
tüm kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal 
haklarını korumak ve her zaman yanlarında 
olmaktır” (TES-1).

Sendika Bünyesinde Gerçekleştirilen 
Etkinlikler/Faaliyetler

Katılımcılar, sendika çatısı altında 
özellikle üyelerine yönelik olarak 
bilgilendirme, destek faaliyetleri ve sosyo-
kültürel faaliyetlerle yollarına devam 
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ettiklerini söylemişlerdir. Süreli yayınlarla 
birlikte bilgi paylaşımı yapılmakta ve 
çok sayıda hedef kitleye ulaşılmaya 
çalışılmaktadır.

Türk Eğitim Sen Bülteni her ay düzenli 
olarak yayınlanmaktadır. Eğitimle ilgili bazı 
protesto gösterileri düzenlenmiştir. Üyelere 
yönelik seminerler düzenlemektedir, 
yazarlar, şairler davet edilerek söyleşiler 
düzenlemiştir. Kültürel etkinliklere ağırlık 
verilerek dergiler ve kitaplar çıkarılmıştır: 
2 ayda bir “ Eğitimin Sesi” adlı dergi 
çıkarılmaktadır (Karaman ve ark, 2016: 41-
42).

Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Eğitim-
Sen’in üç ayda bir çıkan ulusal nitelikte ve 
hakemli bir dergisidir. Eğitim Sen Bülten ve 
Eğitim Sen Bülten özel eki olan Arkadaş, 
ÖES Bülten dergileri çıkarmaktadır. 
Toplumsal konularda mitingler ve çeşitli 
gösteriler düzenlemişlerdir. Eğitimcilerin 
kişisel gelişimlerine yönelik çeşitli 
etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 
yemekler, geziler, doğa yürüyüşleri, 
toplantılar da düzenlemektedir (Karaman 
ve ark, 2016: 40-41).

Bunun yanında katılımcılar 
faaliyetlerini şu şekilde dile getirmişlerdir:

“Daha çok etkinlik olarak üye 
ziyaretleri yapıyoruz. Daha açarsak örneğin 
ilk yıl bir Çanakkale gezisi düzenledik. 
Kadın kollarımızda anneler gününde 
ziyaretler gerçekleştiriyor. Kurumsal 
ziyaretler yapıyoruz. Daha yeni yetki 

aldığımız için çok fazla etkin olamıyoruz. 
İşyeri temsilcilerimize yönelik sendika 
eğitim programları düzenliyoruz. Aynı 
zamanda işyeri temsilciliklerimizde gelen 
misafirlerimizi de ağırlamaktayız” (EB-1).

“Sendika bünyesinden farklı 
etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Bunların 
içinde sendikanın asli görevlerinden biri 
olan özlük haklarını arttırılması ile ilgili 
faaliyetler vardır. Bunların yanında sosyal 
haklarla ilgili çalışmalar var. Kermesler 
düzenlenir. Kültürel geziler yapılır. 
Üyelerimizin başka illerde kalacak yerlerini 
ayarlarız. Yapılanindirim anlaşmalarıyla 
belli kazanımlar elde etmeye çalışırız. 
Üyelerimizin bulunduğu işyerlerinde 
sorunlar konuşulur ve gerekli yerlere 
sorunlar bildirilir”.(EB-2).

“Sendikamız içerisinde daha çok 
üyelerimizin işyerlerinden başlayarak 
karşılaştıkları sorunları çözmeye 
çalışıyoruz. Üyelerimizin çalıştığı 
kurumlarda eğitimi daha çağdaş bir düzeye 
getirmek ve onların karar alma süreçlerine 
katılmaları için faaliyetler yürütüyoruz. 
Eğitimle ilgili bütün sorunlara müdahil 
oluyoruz. Eğitimcilerle, öğrencilerle veya 
velilerle ilgili bir sorun ortaya çıktığında 
onların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz”.
(ES-1).

“Özel günlerde etkinlikler 
düzenliyoruz. Örneğin; bayanlar gününde  
çiçek dağıtıyoruz. Öğretmenler gününde 
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kurumlar çikolata göndeririz. Müzik 
öğretmeni arkadaşlarımızın şarkılı türkülü 
etkinlikleri oluyor. Artı bazen böyle 
toplu yemekler olabiliyor. Kır gezileri 
yapabiliyoruz. Bazen Çanakkale turu gibi 
milli değerleri arttırmaya yönelik etkinlikler 
yapıyoruz” (TE-1).

İşyeri toplantıları düzenleyerek 
üyelerimizden taleplerini alıp ona göre 
politikalar yürütüyoruz. Genel merkez 
bazında da başkanlar kurulu toplantıları 
yapılıyor. Bu toplantılarda ortaya çıkan 
talepler doğrultusunda genel siyasetimiz 
belirlenmektedir. İşyerlerinden gelen 
sorunlar yerel bazda çözülebiliyorsa bunu 
yerel temsilciliklerimiz çözmektedir. 
Bölge avukatlık buralarımız var oralara 
başvurulmaktadır. Çözülemeyen problemler 
genel merkeze bildirilir. Sendika bünyesinde 
sosyal ve siyasi faaliyetler gerçekleştiriyoruz 
(Eİ-1).

Katılımcılardan gelen cevaplar 
doğrultusunda sendikaların faaliyet 
alanlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

Sendikaların Eğitim Alanında 
Göstermiş Olduğu Faaliyetler

Üye ve Kurumsal 
Ziyaretler

(EB-1)

Kültürel Geziler/Doğa 
Gezileri

(EB-1), (EB-2), 
(TES-2)

Sendika Eğitim 
Programları/Kurslar

(EB-1), (TES-1), 
(TES-2), (ES-1), 
(ES-2)

Özel Günlerde Etkinlik (EB-1), (TES-1), 
(TES-2)

Çalışanların Hakları Ö z l ü k 
haklar(EB-2) , 
S o s y a l 
Haklar(EB-2)

Kurumsal Toplantılar (TES-1)
İş Yeri Toplantıları (TES-1) (Eİ-1)
Toplu Yemek (TES-2)
Spor Aktiviteleri (TES-2)
Sosyal Aktiviteler(tiyatro, 
şiir, yarışma vb.)

(Eİ-1), (EB-1)

Öğrencilere Kurslar (Eİ-1), (TES-2), 
(ES-2)

Eğitim Sorunlarına 
Çözüm Bulma

(ES-1), (ES-2)

Basın Açıklaması ve 
Yürüyüş 

(ES-2)

Eğitimde Öncelikli Alanlar

Katılımda “eğitimde öncelik alanlarının 
neler olduğu?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışma 
koşullarının iyileşmesi, maaşların artması, 
sosyal ve özlük hakların iyileştirilmesi 
hususları öne çıkan konulardır. Bunun 
yanında vurgulanan hususlar aşağıdaki 
tabloda görsel hale getirilmiştir

Eğitimde Öncelikli Sorunlar

Eğitimde Öncelikli Sorunlar

YÖK Kanunu (EB-1)
Yöneticilerin Yetkileri EB-1)
Akademik Personel 
Arasındaki Çatışma

(EB-1)

Eğitim Sisteminde 
İstikrarsızlık

(EB-2), (TET-1), 
(TET-2), (Eİ-2)

Liyakat Usulünün 
Olmaması

(TET-1)

Paralı/Parasız Eğitim (Eİ-1)
Eğitim Sisteminin 
Yanlışlığı

(Eİ-1), (ES-1), (ES-
2)
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Siyasetle İlişki (Eİ-2), (ES-1)
Eğitimin Dinselleşmesi (Eİ-1), (ES-1), (ES-

2)
Eğitimcilerin Hakları (TES-1)
Çalışanların hakları

Katılımcıların bir kısmı (ES-1, Eİ-2, 
Eİ-3, ES-3, TES-1) eğitimin parasız olması 
gerektiği, vatandaşın cebinden finanse 
edilmeyen bir eğitim sisteminin olmasını 
savunan görüşlerini dile getirmişlerdir. Bir 
başka sendika yöneticisi: Eğitim vatandaşın 
cebinden finanse edilen değil; ilkokuldan, 
üniversiteye kadar devletin tüm olanaklarıyla 
finanse ettiği vatandaşın cebinden para 
çıkmadığı devletin bu olanakları kendisinin 
sağladığı bir eğitim olsun istiyoruz’’ (ES-
1) şeklindeki sözleriyle eğitimin parasız 
olmasına vurgu yapar.

Ayrıca, katılımcılara göre eğitimdeki 
öncelikler eğitimcilerin sosyal güvencelerinin 
artırılması, özlük haklarının ve ekonomik 
olanaklarının iyileştirilmesi olmalıdır. Bu 
ihtiyaçları karşılanan eğitimciler mesleki 
doyuma ulaşır ve daha verimli olurlar. Bu 
konuyla ilgili bir katılımcı ‘’Türkiye’de 
eğitimin; milli ve sürekli gelişen şekilde 
kalitesini artırmak istiyorsak öğretmenin 
sosyal, ekonomik koşullarını iyileştirerek 
bu noktaya gelebiliriz’’ (EB-2) şeklindeki 
sözleriyle bu durumu özetler.

Katılımcılar sendikaların önceliklerinin; 
eğitimin demokratik, çağdaş, nitelikli eğitim 

müfredatına kavuşturulması, anadilde ve 
ulusal eğitimin gerekliliği, Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlı bir eğitimin öncelikli olması 
gerektiği görüşlerini dile getirmişlerdir. 

“Laik, bilimsel ve demokratik 
eğitimden uzaklaşılması, müfredatın 
gericileştirilmesi, cemaatlere ve tarikatlara 
eğitimin teslim edilmesi, bunlarla ilgili 
milli eğitim bakanlığının protokoller 
yapması en temel sorunlardır. Bilimsel 
eğitimden ne kadar uzaklaşırsak durum o 
kadar kötüleşecektir. Biz laik, demokratik 
eğitimin tekrar geri getirilmesi için 
elimizden geleni yapıyoruz. Bunları aşmak 
için milli bir eğitim sisteminin olması 
gerekiyor. Sürekli değişen bir sistem değil 
istikrarlı bir sistem kurulmalıdır. Hiçbir 
partiye maruz bırakılmadan, bu ülkenin 
ihtiyacına yönelik milli bir eğitim sistemi 
kurulmalıdır. Eğitimde kısa hedefler olmaz 
uzun vadeli hedefler olur” (Eİ-2).

“Eğitimin en temel sorunu bilimsel, 
demokratik, laik eğitim düzeni büyük 
ölçüde kaybolmasıdır. Temel olarak yeniden 
cumhuriyetin kuruluş temellerinde yer alan 
bilimsel, demokratik, laik eğitim çizgisine 
sistemimizin geri dönmesi gerekmektedir. 
Aklın ve bilimin rehberliğindeki bir 
modelin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Aklın ve bilimin yerine çeşitli dini yapıların 
ve hurafelerin milli eğitimde yer alması 
eğitimin dinselleşmesine neden olmaktadır. 
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Bunun bir bütün olarak ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Onun yerine dünyanın 
gelişmiş modern ülkelerindeki çağdaş 
eğitime geçilmelidir. İkinci mesele, eğitimin 
en dinamik öznesi olan eğitimcilerin eğitim 
programlarının oluşturulmasında daha 
aktif yer alması gerekmektedir. Karar 
alma süreçlerinde eğitimciler daha aktif 
olmalıdır. Öğretmenler arasında ayrımcılık 
yaparak, yandaş sendikanın üyelerinin 
kadrolara getirilerek ortaya çıkan milli 
eğitim bakanlığındaki siyasi kadrolaşmanın 
önüne geçilmelidir”(ES-1).

“Eğitime ilişkin en büyük problem 
liyakattir. İkincisi ise ciddi bir eğitim 
sistemimiz olmamasıdır. Görevde yükselme 
ve unvan değişiklikleri sınavlarının 
oturmadığı görülmektedir. Eğitimde liyakat 
problemi çözersek çoğu problemin altından 
kalkabileceğimize inanıyoruz” (TES-1).

“Birincisi eğitim bir süreç işidir. 
Ben yaptım oldu ile eğitim programları 
değişemez. Eğitimin programlarının asgari 
4-5 yıllık süreçte olgunlaştırılmalı ve ondan 
sonra değiştirilmelidir. Bunun içinde 15-20 
yıl aynı programın uygulanması gerekir. 
Çünkü burada yaptığımız bir hatayı hemen 
göremeyiz”.(TES-2).

Sendikaların Sorun Alanları

Katılımcılara “sendikalarının 
karşılaştığı sorun alanlarının neler olduğu?” 
sorusu yöneltilmiş olup alınan cevaplar 
aşağıda görsel olarak sunulmuş ve katılımcı 

sözleriyle örneklendirilmiştir.

Sendikaların İşleyiş Faaliyetlerine İlişkin 
Sorunlar

Yönetim (EB-1)
Üyeleri Memnun 
Edememe

(EB-2)

Pasif/Aktif Üyelik (TE-1)
Sendikanın Siyasetle 
İlişkisi

(TE-2), (Eİ-1), (ES-
1)

İdareci Atamaları (TE-2)
Zaman (Eİ-1)
Gelir (Eİ-1)
Yönetmelik (Eİ-2)
Siyasi Baskı (ES-2)
F a r k l ı l ı k l a r a 
Saygısızlık

(ES-2)

“Bizim sendikalarımızda yönetim 
bazında engellerle karşılaşıyoruz. Bu 
engel de sendikacılığa negatif bir bakış 
açısından kaynaklanmaktadır. Sendikanın 
bir işe yaramayacağı düşünülüyor. Bu 
yüzden faaliyetlerimizde sorunlarla 
karşılaşabiliyoruz. Yani en genel anlamda 
sendikaların taleplerine resmi kurumlardan 
sıcak bakılmamasıdır” (EB-1).

“İşleyişte bizler profesyonel 
sendikacılık yapmıyoruz. Ailemizden, 
işimizden fedakârlık yaparak boş 
zamanlarımızda sendika faaliyetleri 
yürütüyoruz. Diğer zamanlarda nöbetleşe 
temsilciliklerimizi açık tutuyoruz. En büyük 
sorunumuz zamandır. Sendika ailemizden, 
işimizden önce gelmeye başladı. Bu böyle 
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olmamalı. Yönetici pozisyonunda bir kişi 
sürekli olarak sendika işleriyle meşgul 
olmak zorundadır” (Eİ-1).

“Bizler en çok sendikal manevra 
alanımızı daraltmaya yönelik siyasi 
baskılara maruz kalıyoruz. Üyelerimiz 
üzerinde psikolojik baskı söz konusudur. 
Üyelerimizin bir kısmı sudan bahanelerle 
yapılan eylem ve etkinlikler sonrasında 
gözaltına alınıyor, haklarında soruşturma 
açılıyor. Bir kısım üyemiz açığa alınıyor, bir 
kısmı ihraç ediliyor. Bunların hepsi bizim 
aslında demokratik sendikal mücadelemizin 
gerektirdiği etkinlikler sonrasında 
yapılan soruşturmalardır.Milli eğitim 
müdürlüklerinde bizim sendikal mücadele 
alanımızı daraltmak için faaliyetlerde 
bulunuyor” (ES-1).

“En fazla karşılaştığımız sorunlardan 
birisi üyenin isteği noktasındadır. Üye 
sendikal faaliyetlere katılım noktasında çok 
isteksiz oluyor. Üyelerimiz temel anlamda 
basın açıklamaları gibi etkinliklerde 
çok istekli olmuyorlar. Bunun sebebi 
Türkiye’de sendikacılığın geçmişinin çok 
uzun olmamasıdır” (TES-1).

Birçok katılımcı sendikaların kimlik 
siyaseti yaptığını ve siyasi partilerin 
uzantısı gibi hareket ettikleri görüşünü ve 
dönemsel sıkıntıların olduğu görüşünü dile 
getirmişlerdir. 

“Siyaset işin içine girmezse sendikalar 
kolaylıkla bir araya gelebilir. Ancak siyasi 

etkiler devam ettikçe ayrılıklar da olacaktır. 
Partilerin arka bahçesi konumunda 
sendikacılık oldukça farklılıklar da devam 
edecektir. Sorun çözmek için siyasi partilerle 
ilişki kurulabilir ancak onlara körü körüne 
bağlanılmaz” (Eİ-1).

Sendika yasasının içinde grev hakkının 
olması gerektiği uzlaştırma komisyonunun 
lehine bazı düzenlemelerin olması 
gerektiği mevcut yasanın çağdaş toplumun 
sorunlarına cevap verememesi, çözüm 
üretmemesi katılımcılar tarafından dile 
getirilmiştir. 

Eğitim alanındaki sendikal enflasyon 
büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bir 
katılımcı “Bu kadar bölünmüş bir 
sendikacılıkta ne derece faydalı olunur 
bilmiyorum. Bütün eğitimcilerin tek bir 
çatı altında toplanması gerekir” (EB-2)
diye görüş belirtirken bir başka katılımcı 
da “Çok sendika olması büyük bir problem 
bu işin içinde siyasetin olduğu anlamına 
gelir ve bundan insanlar rahatsız olur” 
(Eİ-2)şeklindeki sözleriyle eğitim iş kolu 
sendikasındaki çeşitliliğinin sakıncalarını 
vurgulamışlardır. Diğer taraftan bir 
katılımcıda farklı sendikaların olmasını 
vurgulayarak şunları sözler: “Tek bir çatı 
altında bulunmayı doğru bulmuyorum 
ama bu kadar dallı budaklı olmasını da 
onaylamıyorum. Bunun sebebi bence, 
insan olduğu yerde farklılıkların olması 
gerekiyor ve bunlarında dile getirilmesi 
gerekiyor. Tek bir çatı altında olduğu 
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zaman bu farklılıklar görülemiyor ve 
bazen de yanlışlar yapılabiliyor. Farklı 
görüşler ve farklı taraflarda insanlar 
olduğu zaman birbirini denetlemenin daha 
düzgün olacağını düşünüyorum. Farklı 
sendikalar olmasın hepsi bizde toplansın 
dersem olmaz. Ama ben farklılığın güzel 
olduğunu ama ötekileştirmenin olmaması 
gerektiğine inanıyorum. Ama belli bir gücü 
eline alan sendikaların diğerlerini ezmesini 
kesinlikle doğru bulmuyorum. Farklılık 
olması gerekli. Her düşüncenin içinde 
eksikler vardır. Böylece benim eksiğimi 
diğeri görür diğerininkini de ben görürüm. 
Bu daha rahat bir denetleme ortamı sağlar. 
Bu farklılıkların sebebi de sendikaların 
içindeki herkesin ideolojik görüşleri vardır.

Bu ideolojik tutumlarda onlara işliyor. 
Ama sendikaların siyaset yapmasını 
doğru bulmuyorum. Ama üyelerin 
ideolojik farklılıkları sendikal farklılıkları 
doğurmaktadır”(ES2) .

Bunun dışında, sendikanın yapısında, 
yeni olmasından aylık gelirinden ve 
sendikaya üye olan kitlenin sadece belli 
kesimde toplanmasından ve sendikaya 
karşı önyargılı olunmasından kaynaklanan 
sıkıntılarda dile getirilmiştir. Bir başka 
sorun insanların geçmişte yaşanan 
nedenlerden dolayı sendikalara karşı 
önyargılı olmalarıdır. Bir katılımcı  
“İnsanlar sendika konusunda yeterince 
bilgilendirilmediğinden sendikaya üye 
olurken çekinmektedir” (Eİ-3) şeklindeki 

sözleriyle eğitimcilerin sendikaya 
bakışlarının önyargılı olduğu görüşünü dile 
getirmiştir. 

Sonuç ve Öneriler

Kamu istihdamının önemli bir bölümünü 
oluşturan, temel bir kamu hizmeti olduğu 
varsayılan eğitim-öğretim hizmetini yerine 
getiren ve ülkenin gelecekteki teminatı olan 
beşeri sermaye yatırımının ana faktörü olan 
eğitim çalışanları kamu sendikacılığının 
lokomotifi görevini görmektedir. Sendikalar 
da üyelerinin haklarını koruma, amaçlı 
politikalar geliştirmeleri ve uygulamaları, 
bu amaçla kamu ya da özel sektör ile hak 
temelli mücadeleleri, gündem oluşturma ve 
baskı unsuru olabilme gibi işlevleriyle hem 
bu meslek grubuna hem de üyelerine önemli 
yarar sağlamaktadır. 

Araştırma sonucunda, 
sendikalarınekonomik ve sosyal hak 
kazanım, üyelerine destek, lobi faaliyetleri, 
öğrencilere destek olma gibi işlevleriyle 
ön plana çıktıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, 
eğitim sendikalarının çeşitliliği ve belli bir 
ideoloji ya da siyasal zemine yaslanarak 
faaliyet yürütmelerinin, sendikaların 
işlevselliğini olumsuz yönde etkilediği 
ve güçlerini zayıflattığı gözlenmiştir. 
Sendikaların siyasetle ilişkisi, siyasi 
partilerin uzantısı görünümünde olması, 
belli bir ideolojinin temsilcisi olarak 
algılanması ve sendikal faaliyetlere gereken 
önemin verilmemesi büyük bir sorun 
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olarak görülmüştür. Bu durum eğitimcilerin 
sendikalara karşı önyargılı olmasına neden 
olmaktadır.

Eğitim meslek grubundaki kişilerin 
üyelik sürecine ilişkin endişe taşıdıklarına 
dair süreç aktarılmış, üyelerin sendikalara 
genelde bireysel çıkarlar-tayin-atama-mevki 
vb.- amacıyla üye oldukları belirtilmiştir. 
Sendikal faaliyetlerin gerek katılımların 
yetersiz oluşu gerek politika oluşturma 
konusunda belirleyici olamayışı gibi hususlar 
eleştirilen konular arasında öne çıkmıştır.
Eğitim alanında birden çok sendikanın 
olması; ortak kararların alınmasında, 
güçlü bir sinerji yaratılmasının önündeki 
engel gibi görünmektedir. Katılımcılar,  
nitelikli eğitimin sürdürülebilirliği, 
demokratik, ekonomik, sosyal haklarını 
kullanabilinmesi, örgütlü çalışabilmeleri 
ve birlikte hareket edip, eğitim adına ortak 
kararlar alabilmeleri için sendikalara üye 
olunması gereğine inanmaktadırlar.

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, 
geliştirilen öneriler şunlardır:

•	 Türkiye’de eğitim iş kolunda 
sendikacılıkta daha geniş kesimleri 
içine alacak şekilde ortak platformlar 
yaratılmalıdır. 

•	 Demokratik hakların 
iyileştirilebilmesi için eğitim 
çalışanları arasında güçlü bir 
örgütlülüğün tesis edilebilmesi 
ve eğitim çalışanlarının sendikal 

faaliyetlere katılması önemli bir 
adımdır. 

•	 Sendika üyeliğinde bireysel 
çıkarlara dayalı anlayışın yıkılması, 
yerine işkolunun ortak sorunlarına 
çözümler üretmek için ortak çaba 
sarf etmesi önem arz etmektedir. 

•	 Sendikalara karşı olumsuz algıların 
değiştirilebilmesine yönelik olarak 
çalışmalar yapılmalıdır.

•	 Sendika temsilcilerinin okullara 
giderek sendika konusunda eğitim 
çalışanlarını bilgilendirmeleri ve 
sendikanın faaliyetlerine ilişkin 
açıklamalar yapması önyargıların 
azaltılmasında etkili olacağı 
düşünülmektedir. 

•	 Sendika çeşitliliğinin artıları 
ve eksileri üzerine araştırmalar 
yapılmalı,nicelikten ziyade etkin ve 
verimli olmanın yolları tartışmaya 
açılmalıdır.

•	 Eğitim çalışanlarının sendikalara 
üye olma mekanizmaları/yolları 
araştırılmalıdır.

•	 Aktif üyeliğin desteklenmesi 
amacıyla araştırmalar yapılmalıdır.
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ÖZET

Ahlak, bireyin doğru veya yanlışı ayırt edebilmesi, değer yargılarını kazanarak çevreye 
uyum sağlaması için benimsediği davranış biçimleri ve kurallardır. Ahlakın olmadığı yerde 
kanunlar da etkili olmaz. Ahlak, bireyin insani amaçlar doğrultusunda kendi arzusuyla 
kötülüklerden uzak durması ve iyiliğe yönelmesini demektir. Psikolojide ahlaki gelişim 
zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişim ile paralel olarak gerçekleşir. Ahlak gelişimi, bireyin 
kişilik gelişiminin en önemli parçası olarak görülür. Bu yüzden ahlaki gelişim evreleri 
bireyin gelecekteki yaşamının incelenmesinde önemli rol oynar. Bu çalışmanı amacı 
Ahlak’ın tanımını yapmak ve Kohlberg’in ahlak gelişim ilkelerini incelemektir.
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ABSTRACT

Morality is the behaviours and rules that an individiual adopts in order to distinguish be-
tween right and wrong and to adapt to the environment by gaining value judgements. Laws 
are not effective where there is no morality. Morality means that the individual should stay 
away from evil in in his own desire for humanitarian purposes and turn towards goodness.

In psychology, moral development takes place in parallel with mental, physical and psy-
chological development. Moral development is seen as the most important part of the indi-
vidual’s personality development. Therefore, moral development stages play an important 
role in the study of the individual’s future life.

The purpose of this study is to define morality and to examine Kohlverg’s principles of 
moral development.
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Ahlak Gelişimi

Ahlak, bireyin doğru ile yanlışı 
ayırt edebilmesini sağlayan ilkeler ve 
değerler bütünüdür. Bireyin toplumun 
değer yagılarını kazanarak çevresine 
uyumunu ve kendi değer ve yarıgılarını 
oluşturmasını demektir. Bireylerin toplum 
içinde uymak durumunda oldukları 
veya benimsedikleri davranış biçimleri 
ve kurallarıdır. Bireyin iyi ve kötüyü, 
doğru veya yanlışı ayırt edebilmesini 
sağlayan değerler bütünüdür. Ahlak iyi 
veya kötüyü ayırt edebilme, doğru dürüst 
vijdanlı karar verebilme gibi bir dizi sosyal 
standartlar kümesini oluşturmaktadır. Ahlak 
gelişimi bireyin kişisel gelişimi ve zihinsel 
gelişimiyle bir bütün olarak gerçekleşir. 
Günlük yaşantılarında insanların 
sergiledikleri davranışları doğru veya yanlış  
değerlendirebilmektir. İnsanların ahlaki 
karar verme sürecinde birtakım ahlaki 
ölçütlere göre değerlendirilir. Davranışlrın 
neye göre doğru veya neye göre yanlış 
olduğu yasal kurallara, geleneklere, 
değer ve evrensel ahlaki ilkelere göre 
belirlenir. Ahlak toplum içinde kişilerin 
benimsedikleri davranış biçimleri ve 
uymak zorunda bulundukları kurallar 
olarak da tanımlanır. Genel olarak ifade 
edilirse ahlak gelişimi çok erken yaşlarda, 
çocuğun yakın çevresindeki ilk ilişkileri 
sonucu başlar. Çevreden gelen tepkilerle 
belirlenen davranışlara ilişkin ilk izlenimler 
ve bilgiler giderek ahlaki davranışlara ve 

ahlak kurallarına temel olur.1Ahlak gelişimi 
bireyin kişilik gelişiminin en önemli parçası 
olarak görülür. Toplumsallaşma süreci 
içersisinde neyin ne olduğunu, doğruyu ve 
yanlışı ayırt edebilmede ve uygun kabuller 
konusunda bir biliniçin gerçekleştirilmesi 
ile ilgilidir ahlak gelişimi.  Kişinin 
sorumluluk sahibi olduğu topluma karşı 
ve sorumluluk sahibi olduğu çevreye karşı 
kendisini ne kadar denetleyebildiğini ve 
sorglayabildiğini  göremek ahlak gelişiminin 
temel unsuralrındandır.

Orhan Hançerlioğlu’na göre: Belli bir 
toplumun, belli bir döneminde bireysel ve 
toplumsal davranış kurallarını belirleyen 
ve inceleyen bilimdir. Ferit Develioğlu’na 
göre: İyilik etmek ve fenalıktan çekinmek 
için takibi lazım gelen usul ve kaideleri 
öğreten ilimdir. Friedrich Nietzsche ise şöyle 
tanımlar: Ahlak esasen toplumu çöküntüden 
kurtaracak ve toplumun muhafazasını 
sağlayacak bir araçtır.2

İçinde yaşanılan toplumun bireyden 
uymasını beklediği bazı kurallar vardır. 
Bu kurallar, bireyin başkaları ile olan 
ilişkilerinin biçim ve düzeyini belirler. 
Birey bu kuralları içselleştirerek toplumla 
uyumlu ve barışık bir yaşam sürer. İşte ahlak 
gelişimi bireyin yaşamında değer verdiği 
kuralları geliştirmesi, içselleştirmesi süreci 
olmaktadır. Ahlak gelişimi, birey açısında 
toplumun tüm değerlerine körü körüne 
1	 	Çocuk	Gelişimi	Ve	Eğitimi	Ahlak	Gelişimi,	
T.C.	Milli	Eğitim	Bakanliği,	Ankara,2013
2	 	Ahlakın	Toplumsal	Kazancı,	07,11,2012
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uymanın ötesinde topluma etkin bir uyum 
sağlamak için bir değerler sistemi oluşturma 
süreci olarak tanımlanmaktadır. 3

Saygı, sevgi, adalet, doğruluk, hoşgörü,  
güçsüze yardım gibi insancıl değerler ahlak 
kurallarını oluşturur. Toplumsal huzur ve 
düzenin sağlanmasında adaletin önemli 
bir rol oynamaktadır. Ahlaklı ve erdemli 
bireyler yetiştirmek her toplum için  en 
yüce değer olmak durumundadır. Ahlaki 
yönü eksik kalan toplumlarda zamanla 
yıkıma ve toplumsal kaosa gideleceği 
de bilinmektedir. Ahlakın olmadığı veya 
eksik kalınması durumunda kanunların 
da geçerliliği kalmamaktadır. Toplumsan 
düzenin sağlanması açısından birey insani 
amaçlar doğrultusunda kendi rıza ve arzusu 
ile kötülüklerden, ahak dışı durumlardan 
uzak duruyor, iyiliğe ve döğruluğa 
yöneliyorsa ahlak gelişimini tamamlamıştır 
diyebilirz. Ahlak gelişimi zihinsel,fiziksel ve 
psikolojik gelişimi ile parallel olarak ilerler. 
Psikolojide çocukluk insan çağının ve ahlaki 
normaların gelişiminde önemli zaman dilimi 
olarak görülür. Orta çocukluk dediğimiz 
dönem yani 6 ile 12 yaş arası dönem, 
çocuklukta psikolojik gelişim ve sosyal-
bilişsel gelişim , ahlaki gelişim için gerekli 
koşulları sağlar. Sosyal durumun analizi, 
etki eden faktörleri ve koşulları tanımlamaya 
izin verir. Toplumsal ilişkilerin gelişmesi ve 
orta çocuklukta akranlarla iletişim, ahlaki 
gelişimde önemli bir rol oynar. Çocuklarda 
ahlak gelişiminde aile ahlakından 
3	 	Ahlak	Gelişimi,	Araştırma	Serisi	no180.	S1

aktarılanlar temel rolu oynamaktadır. 
Ailenin ahlaki tutumu, çocuğun çevresi 
ile uyumlu olmasını, yanlış alışkanlık ve 
davranışlardan uzak kalmasını,erdemli ve 
sorumluluk sahibi olmasını sağlar. Anne 
babanın yol göstermesi, denetimi, sınırlar 
koymaları çocuğun kuralalar ve sınırlar 
dahilinde kendini yönetmesi ve yanlışlardan 
kaçınması ahlaki gelişimi açısından pozitif 
rol oynayacaktır. Çocuklar  anne ve babaya 
benzemek onların davranışlarını taklit etmek 
eğiliminde oldukları psikolojide bilinen 
davranışlardır. Bu yüzden ebeveinlerin 
yaptıkları bütün doğru veya yanlış 
davranışlar çocukların ahlaki gelişimi ve 
çevre ile uyumunu da etkileyecekitir. 

Ahlak Gelişiminden bahsedildiğinde 
literatürden yer alan bilgiler çoğunlukla Jean 
Piaget ve Lawrence Kohlberg kuramları 
karşımıza çıkmaktadır.

Lawrence Kohlberg’in Ahlak Gelişim
Kuramı

Gelişim Psikolojisi’nin ana 
çalışmalarından olan ahlak gelişiminde en 
detaylı ve kapsamlı çalışmalar yürütenlen 
kuramcılardan biri Lawrence Kohlberg dir. 
Kohlberg, Ahlak gelişimş konusunda derin  
araştırmalar yürütmüştür. Piaget’in ahlak 
ve zihin gelişimi alanında ortaya koyduğu 
dönemleri dikkate alarak ahlaki gelişimi 
incelemiş ve yeniden adlandırmıştır. 
Piagetin çalışmalarını genişletmiş ve 
derinleştirilmesi üzerinde araştırmalar 
yapmiştir. Kohlberge göre Ahlak, iyiyi 
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veya kötüyü, doğru ve yanlışı bilinçli 
yargılama ve karar verme ve bu kararlar 
doğrultusunda davranışta bulunma olarak 
tanımlar. Kohlberg’in akla verdiği önem, 
ahlakiliğin bizzat tabiatına ilişkin felsefi 
varsayımlarından ve kişinin sosyal dünyayı 
anlamasındaki gelişimsel süreç hakkındaki 
psikolojik inançlarından temellenmektedir.4

Kohlberg, araştırmasını çocuklara 
ahlaki ikilemleri kapsayan öyküler vermiş ve 
bu durumlarda nasıl tepkide bulunacakları 
hakkında sorular sorarak yürütmüştür. 
Çocukların verdikleri bu teplilerde sorunu 
nasıl çözeceklerinde daha çok, çözümü 
gerçekleştirirken akıl yürütme biçimini ve 
niçin öyle davranılması gerektiğine ilşkin 
mantıksal dayankları dikkate almiştir.5 

Kohlberg, çalışmalarında değişik 
yaş gurpları ve değişik sosyoekonomik 
düzeylerdeki bireylere çeşitli öyküler verir 
ve öykülerde anlatılan durumlara alakalı 
karar vermelerini ister. Verilen karaların 
doğru veya yanlışı olması önemli olmamakla 
birlikte bireylerin anlatılan öykülerde 
kullandıkları gerkçeler ve yaptıkları 
değerlendirmeler esas alınmaktadır.  
Kohlberg’in ünlü hikayelerinde “Heinz’in 
İkilemi” ile örneği: Avrupa’da bir kadın 
yakalandığı özel bir kanser türünden 
dolayı ölüme çok yaklaşmıştır. Doktorlar 
,şehirdeki bir eczanenin yeni keşfettiği 

4	 	Doç.Dr.	Halil	Ekşi,Bilişsel	Ahlak	Gelişim	
Kuramı:	Kohelberg	ve	Sonrası
5	 	Ali	Çankırılı,	Çocuk	Resimlerinin	Dili,	Zafer	
Yayınları,	2007,	s65

radium bileşimli bir ilacın yarlı olabileceğini 
,kadının kocası Heinz’e bildirirler. İlaç 
çok pahalıdır ve bir dozu için yaklaşık 
200 dolara mal olmaktadır. Fakat eczacı 
ilacın bir dozu için yaklaşık 2000 dolar 
istemektedir. Heinz bütün gayretleriyle 
1000 dolar toplayabilmiştir. Heinz eczacıya 
karısının çok hasta olduğunu ve paranın 
kalan yarısını da sonra vereceğini söyler. 
Eczacı Heinz’in teklifini kabul etmez ve ilaç 
için paranın tamamını ister. Şimdi Heinz 
ilacı çalmalımıdır? Niçin?6

Kohlberg, bireyin ahlak gelişimini 
belirleyen temel prensiplerini ve bu 
aşamaların birbirleriyle ilişkilerini en 
kapsmlı şekilde incelemiştir. Kohlberg, 
bireyde ahlaki gelişimin altı aşamadan 
oluştuğunu ileri sürmüştür. Kohlberge 
göre ahlaki gelişim çocukluktan başlayan 
en yüzeysel ahlak anlayışından, en somut 
ve derin ahlak anlayışına doğru ergenlik 
ve yetişkinlik evreleri yaşamaktadır. Bu 
gelişim aşamaları evrenseldir ve her aşama 
bir önceki aşamaya gerçekleştikten sonra 
oluşmaya başlar. Fakat her bireyde bu 
aşamaların her birinin aynı ölçüde veya her 
birey mutlaka aynı aşamalardan geçeceği 
de söyelenemez. Kohlberg ‘in ahlak 
gelişimi evreleri üç düzeyden altı aşamadan 
oluşmaktadır.

6	 	Kohelberg	ve	Ahlak	Gelişimi,	Belgeci,	18	
Nisan	2011,
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1-Gelenek Öncesi Düzey:

Bu düzey bireyin 10 yaşına kadar ki 
yaşam evresini kapsar. Kurallar başkaları 
tarafından konur ve  ahlaki davranışlar 
kazanç veya haz sonuçlarıyla değerlendirilir. 
Çocuk, kültür içinde Kabul edilen iyi 
veya kötü ölçütlere göre davranır. Yani 
davranışın kriteri o davranışın sonununda 
ceza veya ödül olarak görülür. Bu düzeyin 
temel özelliği karşılıklı sorunlarda bireysel 
çıkarlara dayalı ilişkilerdir.7

1.1. Birinci Aşama. Ceza ve İtaat 
Eğilimi. 

Kurallar otorite tarafından konur ve 
çocuğa göre doğruyu ve yanlışı otorite 
belirler. Yani otorite nasıl istiyorsa öyle 
davranılması gerekir. Çevreye uygun 
davranılmadığı zaman karşılığı cezadır. 
Dolayısıyla kurallara boyun eğmenin tek 
sebebi  cezadan kaçınmaktır. Genel olarak 
meydana gelen zararın büyklüğüne bakılarak 
karar verilir. Yani bu yaşlarda niyet veya 
neden önemli değildir. Örneğin, çoçuğun 
elinde on tane tabak var çocuk anesine 
yardım ederken tabakları kazara düşürüp 
kırar. Diğer bir çocuk ise annesinden gizli 
şeker alırken  şekerliği düşürüp kırar.Bu 
dönemdeki bir çocuğa, hangi çocuğun 
kabahatli olduğunu sorarsak  on tane tabağı 
kıran çocuk, diyecektir, Çünkü bu evrede 
zararın büyüklüğüne bakılır niyete değil.

7	 	Prof.	Dr.	Nilgün	Baysal	Emin.	Doğum	
Öncesinden	Ergenliğe	Çocuk	Gelişimi.	Pegen	
Akademi.2016

1.2. İkinci Aşama. Bireysellik, Karşılıklı 
Çıkara Dayanan Alışveriş

Bu evre çıkarcılık yada bireysellik 
evresi olrak bilinir. Çocukların kendi ihtiyaç 
ve isteklerinin karşılanması daha önemlidir. 
Çocuğun doğrularını, onun ihityaçlarını 
karşılayan  veya ona ödül getiren eylemler 
oluşturur. Çocuğa göre, yaptığı davranış 
ona kendi açısından yararlı ise o davranış 
doğrudur. Dolayısıyla çocuğun kendi 
çıkarları ve ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa o 
şekilde davranış sergiler.

2.Geleneksel Düzey

Birey için, aile, gurup ve yaşadığı 
çevrenin beklentileri önemlidir bu 
evrede. Başkalarının beğenisini ve 
onayını kazanması önemli olup, 
sosyal baskını yoğun olduğu görülür. 
 
2.1. Üçücü Aşama. Kişiler Arası Uyum 
Eğilimi

Bu aşamada doğru, iyi insan olmaktan ge-
lir. İyi davranış başkalarına yardım etmek 
olrak görülür. Akran gurpları ile işbirliği 
görüşür bu evrede ve  beklenen davranışıları 
sergileyerek sevgi takdir ve toplum tarafın-
dan Kabul görüş düşünür. Kurallara bağlılık 
ve iyi bir insan olmak en önemli kuraldır. 
Diğer insanlarla ilişkilerde empati yaparak, 
kurallara ve beklentilere uygun davranır. 
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2.2. -Dördüncü Aşama: Kanun ve Düzen 
Eğilimi

 Çocuk, kendine düşeni yapmayı 
ve toplum uygun davranmayı öğrenir. 
Bireyin temel ihtiyacı, toplamsal düzeni 
korumak, toplumun refahı ve istekleri 
doğrultusunda davramaktır. Doğru, bireyin 
topluma, kurumlara ve diğer bireylere 
katkıda bulunmaktır. Toplumsan systemin 
ve düzenin bozulmaması ve korunması için 
kurallara uyulmasına özen gösterir.

3. Gelenek Ötesi Düzey

Bireyin, otoriteden bağımsız evrensel 
değerler doğrultusunda kendi doğru ve 
yanlışlarını belirlemeye başladığı evredir. 
Birey bu evrede, kendi ahlak ilkelerini seçer 
ve kendine özgü değerler sistemini oluşturur. 
Kişsel otoritenin sağlandığı evre dir.

3.1. Beşinci Aşama: Sosyal Sözleşme 
Eğilimi

 Kanunlar ve bireysel haklar 
eleştirilir. Uzlaşmalar sonucu kuralların 
değişebileceginin farkına varır. Sosyal 
düzenin korunması için ve özgürlük 
haklarının güvence altına alınması için 
kanunalrın gerekliğinin önemli olduğu 
farkına varılır. Bireysel farklılıklar doğal 
karşılanır ve her bireyin kendi tercihini 
yapma hakkına sahip olduğu Kabul edilir. 
Bu ahlaki gelişim düzeyinde yetişkinlerin 
ancak %25 olmaktadır. 

3.2. Altıncı Aşama : Evrensel Ahlak 
İlkeleri Eğilimi

 Birey, ahlaki ilkeleri kendisi seçip 
oluşturur ve bu ilkeler adalet, eşitliliik, insan 
hakları gibi soyut kavramlara dayalıdır. Bu 
ilkeleri ihlal eden kanunlara uyulmamalıdır. 
Adalet yasanın üstündedir, birey haklarına 
saygı esastır.8Başkalarının haklarına 
saygılı olmak ve herkesin özgür iradesi 
olduğununun kabulu bu evrede görülür. 
İnsana, insan oldğu için değer verilir

Kohlbergin ahlaki gelişim evrelerinden 
en tatrışılan evresi de bu altıncı evredir. 
Kohlberge göre birey bir evreden bir sonraki 
evreye geçiş yapmaktadır ve insanların çoğu 
üçünçü ve dördüncü evrede kalır. Beşinci ve 
altıncı evreye çok az sayında insan geçer.9

Bir çok tutum ve davranış gibi ahlak 
kavramı da olaylara bakış açısı ve olayları 
değerlendirme biçimi de çocuklukta yaşanan 
deneyimlere bağlı olarak gelişir. Ahlak 
gelişim, çocukluktan başlayıp 20 yaşına 
kadar geçen sürede gelişen bir olgudur. 
Ahlaki değerler kişiye, davranışların doğru 
veya yanlış olup olamığını değerlendirmesi, 
kendirerine, topuma uyum sağlayabilmek 
için toplumsal norm ve kurallara uygun 
davranmasına ve çevrede kabul görmesi 
için bir yol çizer. Kohlbergin ahlaki 
gelişim evreleri incelendiğinde, psikolojide 
önemli çalışmalar arasında yer alıp bir çok 
8	 	Dr.Kerim	Karabacak.	Ahlak	Gelişimi.	
(Kohelberg,	Piaget	ve	Gilligian)
9	 	Prof.Dr.	Hasan	Bacanlı,	Eğitin	Psikolojisi.	
Pagem	Yayıncılık.	2007.	s74
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kuramcı tarafından da kabul görmektedir. 
Kohelberg’in teorisi ulaslararası düzeyde 
kabul görüp birçok çalışmada da temel 
referansı teşkil eder. Fakat, bazı kuramcılar 
Kohlbergin bu çalışmalarını ciddi eleştirilere 
tabi tutmuştur.

Kohlberg’in, basamak yapısı hakkındaki 
temel felsefi iddiası, her basamağın bir önceki 
basamaktan, dolayısıyla 6. basamağın da, diğer 
tüm basamaklardan daha yeterli bir felsefi algıya 
sahip olması ve tüm bu basamakların evrensel 
olup değişmez bir sırayı takip etmesidir. Bu 
eleştiriler, temel olarak 6. basamağın varlığına 
ve adaletin kesin algısı olduğuna ilişkin 
iddiası ile ahlaki basamakların evrenselliği ve 
değiş- mezliğine yaptığı vurguya yöneliktir. 
Öncelikle, bazı eleştirmenlere göre, daha üst 
basamaktaki çözümlerin, alt basamaklara göre 
daha yeterli ve dengeli olduğuna ilişkin bir 
belirsizlik söz konusudur. Eğer Kohlberg’in 
iddia ettiği gibi, her basamak, ikilemin bir 
yönünü gerekçelendirmek için kullanılıyor ve 
kendi içinde ahlaki bir tutum barındırıyorsa; 
üst basamak çözümleri, neden alt basamaklara 
göre daha yeterli olmaktadır
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AÇIK KOLESİSTEKTOMİNİN BİR KOMPLİKASYONU OLARAK PULMONER 
TROMBOEMBOLİ

Adnan VRAYNKO, Yakup YAKUPİ, Stoyan DAVİDOVSKİ, Besnik ZEKİRİ, Gazi 
MUSTAFA, İlbert ADEMİ, Skender VELİYİ

“Ferid Murad Genel Hastanesi”, Cerrahi bölümü, Gostivar, K. Makedonya Cumhuriyeti

Adnan CABİRİ, Gazi SELİMİ
²“Ferid Murad Genel Hastanesi”, Anesteziyoloji ve reanimasyon bölümü, Gostivar, 

K.Makedonya Cumhuriyeti

ÖZET

Pulmoner tromboemboli (PTE), akciğere ait arter ve dallarının venöz sistemde oluşan 
bir kan pıhtısı tarafından tıkanmasıyla ortaya çıkan klinik ve patofizyolojik bir durumdur. 
Zamanında doğru teşhis yapılıp tedaviye başlanmazsa ölümle sonuçlanabilmektedir. 
Genellikle spesifik olmayan semptom ve bulgular gösterdiği için kesin tanı koymak zordur. 
Bunun için başlangıçtaki semptom ve bulguların yanında risk faktörlerinin varlığı dikkate 
alınmalıdır. Bu makalenin amacı, 28 yaşındaki genç bir hastada açık kolesistektomi sonrası 
meydana gelen, atipik fakat yine de olası bir komplikasyon olan pulmoner trombemboli ile 
ilgili deneyimimizi sunmaktır.

Bu vaka raporunda, Gostivar’daki “Ferid Murad” genel hastanesinde kolelitiyaz tedavisi 
için gelen 28 yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır. Hasta taburcu edildikten dört gün sonra, 
sağ bel bölgesinde ağrı, yüksek ateş, halsizlik ve dispne şikayetleriyle tekrar hastanemizin 
cerrahi bölümüne başvurdu.Yapılan tetkikler neticesinde hastada pulmoner trombemboli 
olabileceği düşünüldü, daha detaylı tetkikler yapılması ve teşhisin doğrulanması için 
Üsküp’teki “8 Eylül Şehir Hastanesi”nin yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Hastaya 
heparin,varfarin ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Altı ay tedavi ve gözetim sonunda 
yapılan muayene ve analizler sonucunda hastanın tamamen iyileştiği kanıtlandı.

Anahtar kelimeler: pulmoner trombemboli, açık kolesistektomi, trombüs
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      ULMONARY THROMBEMBOLİSM AS A POST-OPERATİVE COMPLİCA-
TİON OF OPEN CHOLECYSTECTOMY

Adnan VRAYNKO, Yakup YAKUPİ, Stoyan DAVİDOVSKİ, Besnik ZEKİRİ, Gazi 
MUSTAFA, İlbert ADEMİ, Skender VELİYİ

“Ferid Murad General Hospital” Gostivar, N. Macedonia 

Adnan CABİRİ, Gazi SELİMİ
“Ferid Murad General Hospital” Gostivar, N. Macedonia 

ABSTRACT

Pulmonary thromboembolism (PTE) is a condition that occurs when a thrombembolus 
blocks the supply of pulmonary arterial blood to one part of the lung. This disease is 
difficult to diagnose due to nonspecific symptoms and insufficient clinical signs. Pulmonary 
thromboembolism must be included in the differential diagnosis of all patients presenting 
with chest pain and dyspnea as the dominant symptoms, especially in people with coexisting 
risk factors. The aim of this case report is to present an atypical presentation of pulmonary 
thromboembolism that occurred as a postoperative complication in a 28 year-old patient 
after open cholecystectomy.

In this case report, we present a 28 year-old male patient who was hospitalised in the 
surgical department of the General Hospital &quot;Ferid Murad&quot; in Gostivar for 
operative treatment of cholelithiasis. Four days after discharge, the patient returned to the 
surgical ward, following a normal postoperative course, with pain in lumbar region, fatigue, 
dyspnea and high body temperature. From the examinations, it was assumed that it was 
pulmonary thromboembolism and the patient was referred to the intensive care unit at the 
“8th September City Hospital” in Skopje for confirmation of the diagnosis. The patient was 
treated with antibiotic therapy, heparin and warfarin. Paraclinical examinations performed 
after 6 months showed complete recovery of the patient.

Key words: pulmonary thrombembolism, open cholecystectomy, thrombus 
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GİRİŞ

Pulmoner tromboemboli (PTE), 
pulmoner yani akciğere ait arter ve dallarının 
venöz sistemde oluşan bir kan pıhtısı 
tarafından tıkanmasıyla ortaya çıkan klinik 
ve patofizyolojik bir durumdur. Zamanında 
doğru teşhis yapılıp tedaviye başlanmazsa 
ölümle sonuçlanabilmektedir. Doğru tanı alıp 
tedavi başlanan hastalarda ölüm oranı %3 
iken ilk bir saat içinde tedavi başlanmayan 
hastalarda ölüm oranı %33′ e çıkmaktadır. 
(1,2,3)

Emboliye neden olan kan pıhtısı kaynakları 
kalbin sağ kulakçık ve karıncıklarının 
içindeki pıhtılar olabileceği gibi baldır ve 
uyluğun derin venleri de olabilir. Pulmoner 
tromboembolilerin %95′ inden fazlası alt 
ekstremitelerin derin venlerinden kaynaklanır. 
Venlerde damar içi pıhtılaşmanın başlaması 
için gereken üç faktör vardır. Bunlara “virchow 
triadı” denilmektedir. Bu faktörler; venöz 
sistemde dolaşımın yavaşlaması, genetik yada 
tümörlere bağlı olarak pıhtılaşmaya yatkınlık, 
damar duvarında endotel hasarı olmasıdır.
Yukarıdaki faktörlerin bulunuğu klinik 
koşullar, risk faktörlerini oluşturmaktadırlar, 
bunlar; uzun süreli hareketsizlik, nefrotik 
sendrom, büyük cerrahi operasyonlar, 
kanser, kemoterapi, hormon replasman 
tedavileri, hamilelik,  inme, konjestif kalp 
yetmezliği, spinal kord yaralanmaları gibi çok 
çeşitlidir. 

Ani başlayan solunum sıkıntısı en sık 

görülen semptomdur. Batıcı tarzda 
göğüs ağrısı olabilir. Hemoptizi dediğimiz 
kan tükürme, çarpıntı, ateş olabilir. Derin ven 
trombozu olan hastalarda bacaklarda kramp 
tarzı ağrı, tek taraflı şişlik, kızarıklık, ödem 
vardır. Hastanın solunum sayısı artmıştır ve 
kalbi dakikada 100′ den fazla atabilir. Hastalar 
çoğu zaman kalp krizi geçirdiklerini düşünüp 
ölüm korkusu yaşayabilirler. Bu kadar ağır 
bulguların yanında, emboli küçük ise klinik 
bulgular çok hafif olabilir veya hiç olmayabilir. 
Tanı koymada en önemli aşama pulmoner 
tromboemboliden şüphelenmektir(3,4,5). 
Genellikle spesifik olmayan semptom ve 
bulgular gösterdiği için kesin tanı koymak 
zordur. Pulmoner trombemboli teşhisi için  ilk 
önce klinik skorlama yapılıp; D-dimer 
testi istenir. D-dimer kan pıhtısının yıkım 
ürünlerini ölçen bir testtir. Tek başına tanı 
koydurmaz yada bu hastalığı ekarte ettirmez, 
hastanın kliniği çok daha önemlidir. Bu 
yöntemlere yardımcı olarak arteryal kan 
gazı, akciğer grafisi, V/P sintigrafisi, derin 
ven trombozu araştırılması yapılabilir. 
Akciğer grafisi özellikle taklit eden diğer 
hastalıkların dışlanması açısından yararlıdır. 
Günümüzde kullanıma giren çok kesitli 
bilgisayarlı tomografiler pulmoner emboli 
tanısı ve ekartasyonunda seçkin bir yöntem 
olmuştur. Pulmoner emboli için yüksek klinik 
olasılığa sahip olgularda ilk yapılacak tetkik 
çok kesitli bilgisayarlı tomografidir. Pulmoner 
anjiyografi kesin tanıyı koydurur ancak 
girişim gerektirdiğinden zordur. Tedavide 
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pıhtılaşmayı engelleyici antikoagülan 
ilaçlar ve pıhtıyı eritici antitrombolitikler 
kullanılır. Trombolitik tedavi ilk 24 saatte 
en etkilidir. Hipotansiyon ile seyreden masif 
embolide trombolitik tedavi uygulanabilir.
Embolektomi, trombolitik tedaviye yanıt 
vermeyen ve ölüme çok yaklaşmış hastalarda 
uygulanabilecek bir yöntemdir. Vena cava 
filtreleri ise tekrarlayan emboli atakları olan 
hastalara uygulanabilir.(6,7,8)

VAKA RAPORU

28 yaşında erkek hasta, sırt ve sağ 
kaburga altındaki şiddetli ağrılar yüzünden 
Gostivar’daki “Ferid Murad” genel 
hastanesinin cerrahi bölümüne başvurdu.
Yapılan paraklinik testler ve karın 
ekotomografisi sonucu safra kesesinde taş 
bulunduğu tetkik edildi.Tanı konulduktan 
sonra, hasta genel anestezi altında açık 
kolesistektomi yöntmiyle ameliyat edildi. 
Ameliyattan sonra hasta dört gün hastanede 
kaldı ve bu süre zarfında hastada hiç bir 
postoperatif kompikasyona rastlanılmadı. 
Taburcu edildikten dört gün sonra, sağ bel 
bölgesinde ağrı, yüksek ateş, halsizlik ve 
dispne şikayetleriyle tekrar hastanemizin 
cerrahi bölümüne başvurdu. Gereken 
tetkiklerin yapılabilmesi için hasta cerrahi 
bölümüne yatırıldı. Yapılan muayene sonucu 
hastanın ameliyat yarasında enfeksiyon 
belirtilerine rastlanılmadı. Tıbbi geçmişi 
yeniden incelendiğinde hastada astım, 
pnömoni, tuberkülöz gibi ciddi hastlıkların 
bulunmadığı tespit edildi. Hastanın vital 

bulguları; vücut sıcaklığı=39ºC, kan 
basınıcı=130/90, nabız=105/dk. ve solunum 
sayısı=24/dk. Paraklinik testlerden; 
hemostaz, d-dimer ile komple laboratuvar 
analizleri yapıldı, elde edilen sonuçlara 
göre lökositler = 11 200, D-dimer = 12 
000,Protrombin Zamanı (PT) = 14.1 sn, 
Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı 
(aPTT) = 30 sn, Trombin Zamanı (TT) = 
15.8 sn. Akciğer grafisinde (PA ve lateral 
grafi), sağ akciğerin alt lobunda segmental 
değişiklikler olduğu tespit edildi.Yapılan 
tüm tetkikler sonucunda hastada pulmoner 
tromemboli olabileceği tanısına varıldı. 
Teşhisi doğrulamak için hasta, Üsküp’teki 
“8 Eylül Şehir Hastanesi”nin yoğun bakım 
ünitesine sevk edildi.Yapılan tüm klinik ve 
paraklinik incelemeler ile BT (Bilgisayar 
Tomgrafi) Anjiografinin sonucuna göre 
pulmoner trombemboli teşhisi konuldu. 
Hastaya heparin,varfarin ve antibiyotik 
tedavisi uygulandı.14 gün süren tedaviden 
sonra hasta taburcu edildi ve altı ay boyunca 
varfarin tedavisine devam etmesi önerildi. 
Altı ay tedavi ve gözetim sonunda yapılan 
muayene ve analizler sonucunda hastanın 
tamamen iyileştiği kanıtlandı.

DİSKUSYON VE SONUÇ

Pulmoner trombemboli, akciğer 
atardamarının genellikle venöz sistemden 
gelen bir kan pıhtısıyla ani tıkanmasıdır. 
Genellikle spesifik olmayan semptom 
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ve bulgular gösterdiği için kesin tanı 
koymak zordur. Tanı koymadaki ilk ve en 
önemli aşama pulmoner tromboemboliden 
şüphelenmektir. Bunun için başlangıçtaki 
semptom ve bulguların yanında risk 
faktörlerinin varlığı dikkate alınmalıdır. 
Özellikle dispne ve göğüs ağrısı ile 
başvuran, akciğer grafisi normal bulunan 
ve bu durumu başka bir hastalık ile 
açıklanamayan hastalarda PTE’den 
kuşkulanılmalıdır(1,7). Bu vaka raporunda 
da gösterildiği gibi, ameliyat sonrası 
pulmoner trombemboli, hiç bir risk faktörü 
bulunmayana hastalarda da meydana 
gelebilmektedir. Raporda, daha önce genetik 
yada tümörlere bağlı olarak pıhtılaşmaya 
yatkınlığı bulunmayan, genç bir hasta 
sunulmaktadır. Hastanın tıbbi geçmişinde, 
derin ven trombozu, kanser veya pulmoner 
tromebli için risk faktörü oluşturacak ciddi 
bir hastalığa rastlanmamaktadır. Ameliyat 
sonrası pulmoner trombemboli ile ilgili 
olan bu vaka raporunda, genç bir hastada 
açık kolesistektomi sonrası atipik fakat yine 
de olası bir komplikasyon olan pulmoner 
trombemboli ile ilgili deneyimimizi 
sunuyoruz.
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ÖZET

Akran zorbalığı, bir veya birden fazla öğrencinin, kendilerinden daha güçsüz olan 
öğrencileri, bilerek ve isteyerek ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın 
kendisini savunamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür. Bu makalede son 
yıllarda öğrenciler arasında çok sık meydana gelen akran zorbalığı konusu tartışılmaktadır. 
Çalışmanın temel amacı, akran zorbalığı konusunda farkındalık düzeylerinin arttırılmasıdır. 
Bu doğrultuda zorbalığın tanımı, türleri, yaygınlığı, zorba ve kurbanların özellikleri ve akran 
zorbalığının sonuçları üzerine durulmuştur. Çalışmada, zorbalık konusunda yerli literatürün 
çok sınırlı olmasından dolayı daha çok Türkiye ve diğer yurt dışı yayınlar kullanılarak bir 
literatür tarama çalışması yapılarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Okul zorbalığı, Akran zorbalığı, Zorba, Kurban.
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ABSTRACT

Peer bullying is a form of aggression in which one or more students deliberately and 
intentionally disturb the students who are weaker than themselves and the victim is unable 
to defend himself. This article discusses the issue of peer bullying that has occurred very 
frequently among students in recent years. The main aim of the study is to raise awareness on 
peer bullying In this direction, the definition of bullying, types, prevalence, characteristics 
of bullies and victims, and the consequences of peer bullying were focused on. In the 
study, due to the very limited domestic literature on bullying, a literature review study was 
conducted by using Turkish and other foreign publications.

Keywords: school bullying, peer bullying, bully, victim.
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GİRİŞ

Saldırganlığın alt türü olan akran zorbalığı 
konusunda son yıllarda tüm dünyada yapılan 
araştırmalar zorbalığın, çocukların ve 
ergenlerin psikolojik ve toplumsal gelişimine 
yönelik önemli bir tehdit olduğunu ve 
ciddi boyutlara ulaştığını göstermektedir. 
Okullardaki zorbalık, öncelikli olarak 
zorbalığa maruz kalan kurban öğrenciler ve 
zorbalıkta bulunanları olmak üzere diğer tüm 
öğrencileri olumsuz yönde etkilediğinden, 
üzerinde durulması gereken önemli 
sorunlardan biridir. “Yıkıcı olmayandan”, 
“çok yıkıcı olana” kadar geniş bir davranış 
dağılımını kapsayan istenmeyen davranışlar, 
kimi zaman yalnızca davranışı sergileyen 
kişiye zarar veren, kimi zaman da olumsuz 
etkileri diğer öğrencilere, öğretmenlere, 
derslere ve aileye kadar uzanmaktadır. 
Örneğin; kırıcı ya da küfürlü konuşma, 
başkalarını rahatsız edecek davranışlarda 
bulunma, konuşan kişinin sözünü kesme 
ya da konuşmayı dinlemeyerek başka 
bir şeyle ilgilenme, diğer öğrencilerin 
çalışmalarına engel olma, diğer öğrencilere 
ya da öğretmene karşı kaba ya da saygısızca 
davranma, diğer öğrencilerin ya da okulun 
eşyalarına zarar verme gibi davranışlar, 
sınıflarda ve okullarda görülebilen ancak 
istenmeyen, saldırgan türden davranışlardır1 
(Başar, 2001). 1 Şiddet, çocukların sosyal 
ve duygusal gelişimini engellediği gibi 

1 Başar, H. (2001). Sınıf yönetimi. 
Ankara: PegemA Yayıncılık.

bilişsel gelişimini de engellemekte, öğrenim 
hayatlarında akademik açıdan problemler 
yaşamalarına neden olmaktadır. Şiddetin 
yoğun yaşandığı okullarda, öğrenciler 
kişisel güvenliklerini sağlama yönünde 
çalışmakta, bu durum onların akademik 
etkinlikler üzerinde odaklanmak için gerekli 
olan zaman ve enerjilerini azaltmaktadır 
(Kimweli ve Anderman, 1997). Hazler 
(1996)’ e göre zorbalığa uğradıklarını 
ifade eden öğrencilerin %17’si akademik 
problemler yaşamaktadır. Hoover ve Oliver 
tarafından (1996) gerçekleştirilen başka 
bir çalışmada ise lise öğrencilerinin %14’ 
ü, 4-8. sınıf 2 düzeyindeki öğrencilerin de 
% 22’ si şiddete maruz kalmanın öğrenme 
yeteneklerini azalttığını ifade etmişlerdir 
(Flannery, Wester ve Singer; 2004). 
Zorbalığa uğrayan bir çocuk, zorbalığın 
meydana geldiği ortam olan okuldan 
soğuyacak, korku ve kaygı yaşayacak, 
zorbalıktan kaçınmak için mümkün olan her 
durumda okula devamsızlık yapacak, buna 
bağlı olarak akademik başarısı düşecek ve 
kendini savunmak için silah ve bıçak taşıma 
gibi yöntemlere başvuracaktır. Bunlara ek 
olarak farklı psikolojik sorunlar yaşamaları 
da kaçınılmaz görünmektedir (Gökler, 
2009). Eğitim ve öğretim etkinliklerini 
olumsuz yönde etkileyen akran zorbalığının 
çocukların üzerinde ki psikolojik ve 
toplumsal etkilerinin yanı sıra bu durumun 
sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmayıp 
yaşamlarının sonraki dönemlerinde de 
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devam ettiği ve bu etkinin sadece zorbalığa 
maruz kalanları değil aynı zamanda 
zorbalığa tanık olan ve zorbalığı alışkanlık 
haline çocukların da gelişimlerini olumsuz 
yönde etkilediğini gösteren çalışmalarda 
ortaya konmuştur(Olweus, 1993; Oliver, 
v.d. 1994; Banks, 1997; Fitzgerald, 1999).

Çocukların iletişim ve etkileşim içinde 
bulundukları en önemli ortamlardan biri 
okullardır. Çocuğun, ailesinden sonra 
sosyal hayatı ve sosyal ilişkileri öğrendiği 
ve geliştirdiği en önemli ortamlardan birisi 
okuldur. Okullar, öğrencilere akademik 
bilginin ve mesleki becerinin yanı sıra 
sosyal sorumlulukların, oto kontrolün ve 
diğer bireylere saygının kazandırıldığı 
kurumlardır. Her çocuk

ve genç güvenli okul ortamında eğitim 
alma hakkına sahiptir (Leach,2005). 
Öğrenciler, hem birbirlerine ve hem 
de çevresindeki bireylere sözel ya da 
fiziksel olarak şiddet içeren davranışlarda 
bulunmaktadır ve buna bağlı olarak akran 
zorbalığının boyutları farklılaşmaktadır. 
Bir bireyin en temel  ihtiyaçlarından biri 
olan güvenlik gereksinimin sağlanması 
da okullarda birincil boyut olarak ele  
alınması gerekmektedir (Öğülmüş,2006).  
Okul ortamında öğrenciler arasında 
sıklıkla karşılaşılan sorunlarından biri 
akran zorbalığı,  güçlü olanın kendinden 
daha zayıf olanı sürekli bir biçimde 
rahatsız etmesi anlamına gelen zorbalık  
geçmişten günümüze süregelen bir 

sorundur. Saldırganlık ile ilgili yapılan 
çalışmalar literatürde  oldukça eski tarihlere 
kadar dayanmaktadır. Ancak buna rağmen 
zorbalık konusu, özellikle okullarda  yaşanan 
okul zorbalığı ve ya akran zorbalığı ve onu 
ilgilendiren konular, ancak ve anca son 25-30  
senedir türlü araştırmalara konu olmuştur. 
Akran zorbalığı, okullarda özellikle de 
eğitimcilerin son  derece aşina olduğu bir 
konu olmasına rağmen, araştırmacıların bu 
konu ile sistematik olarak  ilgilenmeleri 
Dan Olweus’un araştırmaları ile başlamıştır 
(Atalay, 2014).  Zorbalık, uzun yıllar ihmal 
ve göz ardı edilmiş olmasına karşın, artık 
tüm ülkelerde çok sık  görüldüğü gerçeği 
inkâr edilemez bir boyuta gelmiştir ve pek 
çok ülkedeki araştırmacı bu konuda  bilimsel 
araştırmalar yapmaktadırlar. Özellikle okul 
personeli ve öğrencilere akran zorbalığı 
hakkında  bilgilendirme çalışmaları 
yapılmaktadır. Akran zorbalığı, bugün tüm 
dünyanın üzerinde durduğu ve  uğraşmak 
zorunda kaldığı, okul çağı çocuklarını 
etkileyen en önemli problemlerden biridir. 
Özellikle  çocuklar arasında zorbalığın 
önemsenmemesinin ardında farklı nedenler 
yer almaktadır. En önemli  nedenlerden biri, 
çocuklar arasındaki zorbalık eylemlerinin 
yetişkinlerce normal davranışlar olarak  
algılanışı, büyüme ve gelişmenin doğal bir 
parçası olarak görülmesi, oyun, şakalaşma 
vb.  algılanmasıdır. Problemin üstünün 
örtülmesi ve öğretmen, yönetici vb. 
yetişkinlerden kolaylıkla  saklanmasıdır. 
Bir diğer neden ise, zorbaları ve kurbanları 
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ayırt etmeyi sağlayacak özelliklerin nasıl  
tanımlanması gerektiğinin bilinmemesi ve 
açık tanımlamaların olmamasıdır.

AKRAN ZORBALIĞI TANIMI

Zorbalığın sözlük anlamları 
incelendiğinde, Türk Dil Kurumu’a 
ait Türkçe Sözlük’de zorba;  “gücüne 
güvenerek hükmü altında bulunanlara söz 
hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan 
(kimse),  müstebit, mütegallibe, despot, 
diktatör” olarak tanımlanırken (https://
sozluk.gov.tr/?kelime=zorba),  bir başka 
sözlük sitesinde ise “gücüne güvenerek 
başkalarının hakkını alan”  (http://www.
dildernegi.org.tr/), olarak tanımlanmaktadır.  
Akran zorbalığıyla ilgili ilk çalışmalar 1970’li 
yıllarda Olweus tarafından yapıldığı için 
uluslar  arası çalışmalarda en sık kullanılan 
tanım onun olarak onunki kabul edilmekte ve 
kullanılmaktadır. 

 Özellikle Norveç’li araştırmacı Dan 
Olweus’un 1978’de yayınlanan Okullarda 
Saldırganlık isimli kitabı  zorbalıkta 
dönüm noktası kabul edilir. Son yıllarda 
bu çalışmalar İngiltere, Avusturalya ve  
A.B.D’de artmıştır. Araştırmacılar arasında 
zorbalığın tanımlanması ile ilgili tam bir fikir 
birliği  yoktur. Kimileri zorbalığı diğerlerine 
yönelik kasıtlı saldırgan davranışlar olarak 
tanımlarken, kimileri  bu tür davranışların 
zorbalık olarak kabul edilmesi için düzenli 
olarak tekrar edilmiş olması  gerektiğini ifade 
etmektedir (Griffin &amp; Gross, 2004).  

Zorbalıkla ilgili en kapsamlı tanımlama, bu 
konu ile ilgili ilk bilimsel çalışmaları yapan  
Olweus’a aittir. Olweus (1993) zorbalığı, bir 
ya da birden çok kişinin kendilerinden daha 
zayıf  birilerine tekrarlı bir biçimde yaptıkları 
olumsuz davranışlar olarak tanımlamıştır. 
Daha sonra bu  tanımı daha da ayrıntılandırarak 
bazı bileşenlerinden söz etmiştir.  Zorbalık 
kavramının daha iyi anlaşılması için zorbalıkla 
ilgili temel bazı ölçütleri ele almakta  fayda 
vardır. Olweus’a (1994) göre, bir eylemin 
zorbalık olarak değerlendirilebilmesi için üç 
temel  ölçüte sahip olması gerekmektedir. 
Bunlar:  

· Kurban konumundaki birey ya da bireylere 
yönelik kas1tl1 zarar verme  amacıyla 
yapılan saldırgan davranışlar olması,

· Davranışın süreklilik özelliği göstermesi ve

· Zorba ile kurban aras1nda bir güç 
dengesizli inin olmasıdır. Pişkin (2002a), 2 
ifade ettiğine göre bu unsurları aşağıdaki gibi 
çoğaltmak  mümkündür:

· Zorbalık zalimce bir davranıştır.

· Ö rencilerin fiziksel, zihinsel, duygusal, 
bazen de eşyalarının zarar görmesine yol 
açar.

· Zorbalar ve kurbanlar arasında denk 
olmayan güç ilişkisi vardır.

2 Pişkin, M. (2002a). Okul zorbalığı. 
Dergimiz, Çankaya Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi. Yıl 1. Sayı 1. 27-33.
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· Zorbalık bilinçli ve istekli bir biçimde 
yapılan eylemlerdir.

· Zorbalar eylemlerini bireysel yada 
kendilerini destekleyen grupla beraber 
yürütebilirler.

· Zorbaların bu tür eylemlerinden dolayı 
kendilerine bazı menfaatler sağladıkları 
görülür.

· Zorbalar, kurban yada kurbanların acı 
çekmesinden haz duyarlar.

· Zorbaca davranışlar, do ğası itibariyle 
ciddiye alınmayı ve bir takım tedbirler 
almayı gerektirir.

Arora ve Thomson’a (1987) göre zorbalık; 
açık saldırganlık yoluyla, kendini Özellikle 
Norveç’li araştırmacı Dan Olweus’un 1978’de 
yayınlanan Okullarda Saldırganlık isimli kitabı  
zorbalıkta dönüm noktası kabul edilir. Son 
yıllarda bu çalışmalar İngiltere, Avusturalya 
ve  A.B.D’de artmıştır. Araştırmacılar arasında 
zorbalığın tanımlanması ile ilgili tam bir fikir 
birliği  yoktur. Kimileri zorbalığı diğerlerine 
yönelik kasıtlı saldırgan davranışlar olarak 
tanımlarken, kimileri  bu tür davranışların 
zorbalık olarak kabul edilmesi için düzenli 
olarak tekrar edilmiş olması  gerektiğini ifade 
etmektedir (Griffin &amp; Gross, 2004).  
Zorbalıkla ilgili en kapsamlı tanımlama, bu 
konu ile ilgili ilk bilimsel çalışmaları yapan  
Olweus’a aittir. Olweus (1993) zorbalığı, bir 
ya da birden çok kişinin kendilerinden daha 
zayıf  birilerine tekrarlı bir biçimde yaptıkları 

olumsuz davranışlar olarak tanımlamıştır. 
Daha sonra bu  tanımı daha da ayrıntılandırarak 
bazı bileşenlerinden söz etmiştir.  Zorbalık 
kavramının daha iyi anlaşılması için zorbalıkla 
ilgili temel bazı ölçütleri ele almakta  fayda 
vardır. Olweus’a (1994) göre, bir eylemin 
zorbalık olarak değerlendirilebilmesi için üç 
temel  ölçüte sahip olması gerekmektedir. 
Bunlar:  

· Kurban konumundaki birey ya da bireylere 
yönelik kas1tl1 zarar verme  amacıyla 
yapılan saldırgan davranışlar olması,

· Davranışın süreklilik özelliği göstermesi ve

· Zorba ile kurban aras1nda bir güç 
dengesizli inin olmasıdır. Pişkin (2002a), 2 
ifade ettiğine göre bu unsurları aşağıdaki gibi 
çoğaltmak  mümkündür:

· Zorbalık zalimce bir davranıştır.

· Ö rencilerin fiziksel, zihinsel, duygusal, 
bazen de eşyalarının zarar görmesine yol 
açar.

· Zorbalar ve kurbanlar arasında denk 
olmayan güç ilişkisi vardır.

2 Pişkin, M. (2002a). Okul zorbalığı. 
Dergimiz, Çankaya Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi. Yıl 1. Sayı 1. 27-33.

· Zorbalık bilinçli ve istekli bir biçimde 
yapılan eylemlerdir.

· Zorbalar eylemlerini bireysel yada 
kendilerini destekleyen grupla beraber 
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yürütebilirler.

· Zorbaların bu tür eylemlerinden dolayı 
kendilerine bazı menfaatler sağladıkları 
görülür.

· Zorbalar, kurban yada kurbanların acı 
çekmesinden haz duyarlar.

· Zorbaca davranışlar, do ğası itibariyle 
ciddiye alınmayı ve bir takım tedbirler 
almayı gerektirir.

Arora ve Thomson’a (1987) göre zorbalık; 
açık saldırganlık yoluyla, kendini savunma  
becerilerinden yoksun, akranları ile 
etkileşim kurmaktan aciz, akran alt grupları 
oluşturmada  yetersiz kişiler üzerinde, 
sosyal olarak baskınlık kurma ve sürdürme 
sürecidir.  Roland ve Munthe (1989) 
zorbalığı, uzun süreli ve sistematik olarak 
kendini savunamayan  kişiye karşı, bir başka 
kişi veya kişilerce, psikolojik veya fiziksel 
şiddet uygulanması olarak  betimlemiştir.

Besag ise (1989) zorbalık tanımı yaparken 
içine haz alma, çıkar elde etme ile üzücü ve 
acı  verici kelimeleri de kavramın içerisine 
eklemiştir. Besag’a (1989) göre zorbalık, 
güçlü olan  bireylerin, haz almak veya çıkar 
sağlamak için zorbalığa karşı koyamayacak 
durumda olanlara karşı  yaptıkları sosyal, 
fiziksel, psikolojik veya sözlü olarak yapmış 
oldukları acı veren ve üzücü davranış  
eylemleridir.

Smith ve Sharp (1994) ise zorbalığı, 

bir öğrencinin kendisine kurban olarak 
seçtiği başka bir  öğrenciye hoş olmayan 
sözler söylemesi; itmesi, tekme atması, 
tehdit etmesi, bir yere kapatması  ve 
onunla asla konuşmaması gibi davranışlar 
olarak tanımlamaktadır. Galloway (1994) 
ise  zorbalığı; “ bir kişi ya da grubun 
kasıtlı olarak, bir diğer kişi ya da grupta 
gerilime neden olacak  davranışları” olarak 
tanımlamaktadır.

Furniss (2000) zorbalığı, “bir kişinin diğer 
bir bireyi incitmesine neden olan herhangi bir  
davranış” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, 
zorba davranışın tekrarlı olması, kurbanda 
kendini  savunma güçlüğüne ya da strese 
yol açması gibi özellikleri bulunduğunu 
da belirtmektedir.  Saldırganlığın bir alt 
türü olan zorbalık, bir ya da daha fazla 
çocuğun, bir diğer deyişle bir  grubun, 
kendisini savunmaktan aciz olarak 
algılanan diğer bir çocuğa zarar vermeyi ya 
da rahatsız  etmeyi amaçlayan davranışları 
olarak tanımlanmaktadır (Glew, Rivara 
ve Feudtner, 2000).  Salmon ve West’ e 
(2000) göre zorbalık; “kasıtlı, provoke 
edilmemiş, bir ya da daha fazla  çocuğun bir 
diğerine acı veren, strese yol açan tekrarlı 
ve güç kullanmayı içeren davranışlarıdır.”  
Zorbalığın en yaygın türleri, sırasıyla, 
kurbana isim takma, fiziksel saldırı, tehdit 
etme ve dedikodu  yapma şeklindedir.

Nansel, ve ark., 2001, zorbalığı farklı yaklaşım 
şekliyle tanımlanmaya çalışılmışlardır, 
onlara  göre; tipik olarak zorba ve kurban 
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arasında güç dengesizliği vardır; zorba 
kurbandan fiziksel ya da  psikolojik olarak 
daha güçlüdür.  Rigby (2002) zorbalığı, 
zorbalık yapanın haz aldığı ama buna karşın 
mağdur bireyin acı  duyduğu davranışların 
tümü olarak nitelendirmiştir .  Tanımlardaki 
„süreklilik‟ ifadesi zorbalığı herhangi 
bir iki kişi arasındaki geçen kavgadan  
ayıran en belirgin özelliktir. Öğrenciler 
arasındaki olağan süreklilik göstermeyen 
kavgalar,  tartışmalar zorbalık olarak 
nitelendirilmezken; eğer sürekli olarak 
aynı çocuklar, belli öğrenciler  tarafından 
rahatsız ediliyorsa bu durumda zorbalıktan 
söz edilmektedir. Zorbalık durumunu  
normal kavgadan ayıran diğer bir özellik 
de, güçlerin eşitsizliği olarak sayılmaktadır. 
İki çocuk eşit  güçte ise, bu durum zorbalık 
olarak isimlendirilemez. Nedeni ise zorbalık 
olarak  isimlendirilebilmesi için bir çocuğun 
diğer akranından daha güçlü olması ve bu 
gücü ile diğer  akranını rahatsız etmesi söz 
konusudur (Totan, 2008).

Pişkin (2002b) pek çok zorbalık tanımını 
incelemiş ve bunlar sonucunda zorbalığı; 
“bir veya  birden çok öğrencinin, 
kendilerinden daha güçsüz öğrencileri, 
kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız  etmesiyle 
sonuçlanan ve kurbanın kendisini 
koruyamayacak durumda olduğu bir 
saldırganlık türü”  olarak tanımlamıştır. 
Pişkin’e (2002b) 3 göre akran zorbalığı; 
tekme atma, tokat vurma, itme, çekme  gibi 
“fiziksel”, sataşma; alay etme, dalga geçme, 

kızdırma, hoşa gitmeyen isim takma, küçük  
düşürücü sözler söyleme gibi “sözel”; 
dedikodu ve söylenti çıkarıp yayma, arkadaş 
grubundan  dışlayarak yalnızlığa terk etme 
gibi “dolaylı”; para ve eşyalarını zorla alma, 
almakla tehdit etme,  eşyalarına zarar verme 
gibi “davranışsal” olarak ortaya çıkabilir.  
Zorbalık ile ilgili yapılan tanımlara ek olarak 
Pişkin (2002b),aşağıdaki kavramlardan da  
bahsetmiştir:

Zorba: Kendisinden fiziksel ya da 
psikolojik olarak zayıf olan akranlarına 
kasıtlı ve  sürekli olarak rahatsızlık veren 
öğrenci ya da öğrenci gruplarıdır .  Kurban: 
Kendilerinden daha güçlü öğrencilerin 
zorbaca söz ve eylemlerine uğrayan  
öğrenci ya da öğrenci gruplarıdır .  Zorba-
Kurban: Hem zorbaca söz ve eylemlerde 
bulunan, hem de zorbalığa maruz  3 Pişkin, 
M. (2002b) Okul Zorbalığı, Tanımı, Türleri, 
ilişkili Olduğu Faktörler Ve Alınabilecek 
Önlemler.  Kuram Ve Uygulamada Eğitim 
Bilimleri, 2: 531-562.    kalan öğrenci ya da 
öğrenci gruplarıdır.

     AKRAN ZORBALIĞI TÜRLERİ

Crothers ve Levinson’a (2004) göre, 
literatürde zorbalık genel olarak üç şekilde  
betimlenmiştir. Zorbalık ile ilgili ilk 
tanımlamayı yapan Olweus (1993) zorbalığı, 
doğrudan  zorbalık ve dolaylı zorbalık 
olmak üzere ikiye ayırmıştır. Doğrudan 
zorbalık, “kurbana açık  saldırı”-fiziksel 
zorbalık olarak da tanımlanmaktadır; 
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dolaylı zorbalık, ise “ilişkisel  kurbanlık”tır 
ve ilişkileri ya da arkadaşlıkları manipüle 
etmek yoluyla bir kişiye acı verme  (örneğin 
bir grubun bir kişiyi görmezden gelmesi, 
yok sayması gibi) şeklindedir, sosyal olarak  
dışlama olarak da tanımlanmaktadır. Sonra 
üçüncü bir kategori daha eklenmiştir ki, bu 
da  doğrudan sözel saldırganlıktır ve isim 
takma, azarlama, istismar etme ve suçlama 
ve benzeri  şekillerdedir.

Pace (2001) ise zorbalık türlerini üçe 
ayırmaktadır:

1. Psikolojik ve duygusal zorbalık (Bir kişi 
hakkında bir dedikodu yayma, bir kişiyi 
konuşmalardan, faaliyetlerden, oyunlardan 
dışlama vb.)

2. Sözel zorbalık (isim takma, tehdit etme, 
gözdağı verme vb.)

3. Fiziksel zorbalık (itme, tekme atma, 
vurma vb.) Elliott (1997) ise, daha kapsamlı 
bir sınıflama yaparak zorbalığı, fiziksel 
(bir başkasına  zarar vermek amacıyla 
itmek, tekme atmak, yumruk atmak 
vb.), sözel (diğerlerine hoş  olmayan 
“aptal”,”şişko”,”dört göz” gibi üzücü 
kelimelerle hitap etme vb.), sosyal 
dışlama  (başkasını görmezlikten gelme, 
umursamama ya da hiçbir şeye dahil 
etmeme), duygusal  (gruptan dışlama, 
küçük düşürme, eşyalarına zarar verme) 
ve cinsel (karşı cinsten olanlara  sözlü ve 
elle taciz ve sarkıntılık yapma vb.) olmak 

üzere dört kategoride ele almaktadır.  
Görüldüğü gibi, zorbalık türleri sadece ilk 
anda akla gelen fiziksel zorbalıkla sınırlı 
değildir.  Karşıdaki kişiye zarar veren ve 
inciten pek çok davranış, farklı kategoriler 
altında toplanabilir ve  zorbalık kapsamında 
değerlendirilebilir.  Pişkin (2005) zorbalık 
türlerini beş kategoride ele almaktadır. 
Bunlar; fiziksel zorbalık, sözel  zorbalık, 
dışlama-yalnızlaştırma, söylenti çıkarıp 
yayma ve bireyin mal ve eşyalarına zarar 
verme  (örneğin çocuğun kitap ve defterlerini 
yırtma, parçalama vb) şeklindedir.

Pişkin ve Ayas (2007) ergenler üzerinde 
yaptıkları çalışmaların sonucunda yukarıda 
sıralanan  beş boyuta ek olarak cinsel 
zorbalık boyutunu da eklemişlerdir.   Son 
yıllarda gençlerin teknolojiyi yoğun 
olarak kullanmaya başlamaları sonucunda 
fizikselden  sanala transfer olan yeni bir 
zorbalık şekli siber zorbalık ortaya çıkmıştır. 
Siber zorbalık, zorbalığın yeni  bir biçimidir 
ve okul personeli için ilave güçlükler 
getirmektedir. Literatürde kullanılan anlamı 
olarak  siber zorbalık, iletişim teknolojilerini 
kullanarak başkalarına zarar vermek 
demektir. Günümüzde  bilgisayar, akıllı 
telefon gibi teknolojik aletlerin, özellikle 
de internetin daha yaygın kullanılmaya  
başlanmasıyla birlikte, çağımızın en önemli 
sorunlarından biri olarak siber zorbalık 
kavramı dahil  olmuştur. Siber zorbalık içeren 
davranışlar; SMS yoluyla, cep telefonu 
aracılığıyla video ve resim  çekilerek, cep 
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telefonuyla diğer bireyleri rahatsız ederek, 
sohbet odalarında e-posta yoluyla, anlık  
mesajlaşma sırasında veya web siteleri 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Smith, 
Mahdavi, Carvalho  ve Tippett, 2006). Siber 
zorbalıkla ilişkili araştırmalar, siber zor- 
balık ve mağduriyetin bireylerin  sosyal, 
akademik ve duygusal yaşamları üzerinde 
çok ciddi olumsuz etkilerinin bulunduğunu  
göstermektedir (Eroğlu ve Güler, 2015).  
Topalova, 2012, akran zorbalığı türlerini 
sınıflandırırken, “ırksal zorbalık” diye bir 
zorbalık türü  olduğundan bahsetmektedir. 
Irksal zorbalık, bireyleri ırksal, dini ve 
ulusal kökene göre ayırmak, eşitsiz  ve 
adaletsiz davranışlara maruz bırakılmak 
olarak tanımlanmaktadır.

AKRAN ZORBALIĞININ 
YAYGINLIĞI

Akran zorbalığı, kültürden kültüre farklı 
şekillerde ifade edilen, 1970’lerin başlarına 
kadar  sistematik çalışmalara konu olmayan, 
ancak, tüm ulusları ilgilendiren ve dünya 
çapında yaygınlığı olan  bir problemdir. 
Uzun yıllar bu çabalar büyük oranda 
İskandinav ülkeleri ile sınırlı kalmıştır. 
1980’ler ile  1990’ların başlarında zorbalık 
Yunanistan, İngiltere, Japonya, Hollanda, 
Avustralya,Kanada ve  Amerika gibi ülkelerin 
de dikkatini çekmeye başlamıştır (Olweus, 
1993, 1994).  Araştırmalar akran zorbalığın 
dünyanın her yerinde çok yaygın olduğuna 
ilişkin bulgular ortaya  koymaktadır. Akran 
zorbalığının yaygınlığına bakan araştırma 

sonuçları, akran zorbalığı yapan  öğrencilerin 
oranının % 1 ile %49.5, zorbalığa maruz kalan 
öğrencilerin oranının % 5.5 ile % 56.5, hem  
zorbalık yapan hem de zorbalığa maruz kalan 
öğrencilerin oranının ise % 1 ile % 10.34 
arasında  değiştiğini göstermektedir (Olweus 
1993, 1994, Maynard ve Joseph 2000, Wolke, 
v.d. 2000, Wolke,  v.d. 2001, Juvonen ve 
ark. 2003, Seals ve Young 2003, Neumark-
Sztainer ve Perry 2003, Baldry 2004,  Collins, 
v.d. 2004, Hunter, v.d. 2004, Cerezo ve Ato 
2005, Houbre, v.d. 2006, Eisenberg, v.d.2017).  

Akran zorbalığının görülme sıklığına ilişkin 
bazı araştırma sonuçlarına incelendiğinde 
;  Rigby ve Slee (1991), Avustralya’da 8–18 
yaşları arasındaki 15152 erkek ve 10247 kız 
öğrenciyle  yaptığı çalışmalarında kızların 
%15,7’sinin, erkeklerin %20,7’sinin haftada 
en az bir kez zorbalığa  maruz kaldığını tespit 
etmişlerdir. Olweus (1993), Norveç’te yaptığı 
çalışmada öğrencilerin %8’inin    zorbalığı 
deneyimlediklerini, %12’sinin de kendilerini 
kurban olarak tanımladıklarını, Finlandiya’da  
yapılan bir çalışmada öğrencilerin %11’inin 
her hafta en az bir kez zorbalık yaptıkları ve yine 
aynı  oranda öğrencinin zorbalığa uğradıkları 
rapor edilmiştir (Kaltiala-Heino ve diğerleri, 
1999).  Amerika Birleşik Devletleri’nde 15686 
öğrenci ile yapılan bir çalışmada (Nansel ve 
ark. 2001)  zorbalık oranının %29,9 olduğu, 
bunların %13’ünün zorba,%10,6’sının kurban 
ve %6,3’ünün hem  zorba hem kurban rolünde 
yer aldığını, İskoçya’daki lise öğrencileri 
üzerinde yapılan bir araştırmada  ise 
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öğrencilerin %7.5’inin zorba, %16.7’sinin ise 
kurban oldukları belirlenmiştir (Karatzias, v.d. 
2002).  Kristensen ve Smith (2003)’in, 10–15 
yaşları arasındaki 305 öğrencinin zorbalık 
döngüsündeki  rolleri ve baş etme becerilerini 
inceledikleri çalışmalarında öğrencilerin 
%65,9’unun zorbalık olayına  karışmadığını, 
%16,4’ünün kurban, %9,5’inin zorba/kurban 
ve %8,2’nin zorba olduğunu, kızlarda  kurban 
olma eğiliminin erkeklerden daha yüksek 
olduğunu, yaş arttıkça kurban olma eğiliminin  
azaldığını belirtmişlerdir.

Топалова, O. (2012), ilköğretim 7. ve 8. sınıf 
toplam 155 öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada,  
öğrencilerin %50.32 ile % 1.94’ nün okullarında 
akran zorbalığının var olduğunu, öğrencilerin 
%41.29  ile 0.65’ nin zorbaca eylemlerde 
bulunduklarını ifade ettiklerini tespit etmiştir.  
Ѓорѓијевска, A. (2017), yaptığı çalışmada 
Kuzey Makedonya’daki öğrenciler arasında 
akran  zorbalığının kız öğrencilere oranla 
erkek öğrencilerde daha fazla görüldüğünü ve 
yaşları büyüdükçe  zorbalığın arttığını tespit 
etmiştir.  UNİCEF tarafından yürütülen bir 
çalışmada, Kuzey Makedonya’da yaşayan 13-
15 yaşları  arasındaki öğrencilerin % 42’ sinin 
okulda ve okul çevresinde akran zorbalığına 
uğradıkları  saptanmıştır.https://sdk.mk/index.
php/makedonija/42-otsto-od-uchenitsite-
na-vozrast-od-13-15-  godini-dozhiveale-
nasilstvo-od-vrsnitsi-vo-uchi l i sh te -
unitsef-kampana-kraj-na-nasilstvoto-vo-  
uchilishtata/

Theriot ve arkadaşları (2005), ilkokul 
ve ortaokul öğrencileri ile yaptıkları 
çalışmada zorbalık  yaygınlığının %21,9 
olduğunu ve %22,9’unun ise kurban olma 
ölçütlerine uyarken kendilerini kurban  
olarak tanımlamadıklarını, Japonya’da 
ulusal düzeyde yapılan araştırmada (Mino, 
2006), ilkokul  öğrencilerinin %21,9’unun, 
ortaokul öğrencilerinin ise %13,2’sinin 
zorbalığı deneyimledikleri  belirtilmektedir.

İspanya’da lise öğrencileri üzerinde 
Fernandez, Cuadrado ve Cadet (2008) 
tarafından yapılan  bir çalışmada zorbalığa 
uğrayan lise öğrencilerin oranlarının %11.4 
(dışlanma uğrama) ile %26.8  (hakarete 
uğrama) arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Yaşları 11 ile 15 arasında değişen okul 
çağındaki çocuklardan oluşan 40 farklı 
ülkede ve 200 bin  öğrenci ile yapılan 
geniş kapsamlı bir araştırmada zorbalığa 
maruz kalmanın erkekler arasında %8.6 
ile  %45.2, kızlar arasında oranın % 4.8 ile 
%35.8 olduğu rapor edilmektedir (Craig, 
v.d. 2009).  Stavrinides ve diğerlerinin 
(2010) Güney Kıbrıs’ta yaptıkları bir 
çalışmada, öğrencilerin  %5.4’ünün 
sadece zorba, %7.4’ünün sadece kurban, 
%4.2’sinin ise hem zorba hem de kurban  
oldukları saptanmıştır.  Sismani-Papacosta 
ve diğerleri (2014) tarafından, Güney 
Kıbrıs’ ta yapılan başka bir  çalışmada, 
öğrencilerin %17’ sinin kurban, %7.7’ sinin 
zorba ve % 6.3’ sinin hem zorba hem kurban  
olduklarını tespit etmişlerdir.  Türkiye’de 
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akran zorbalığı ile ilgili araştırma sonuçları 
diğer ülkelerdeki araştırma sonuçlarıyla  
benzerlik göstermektedir. Yıldırım (2001) 
kurban öğrenci oranının %26, zorba 
öğrenci oranının %16  hem zorba hem de 
kurban öğrenci oranının ise %23 olduğunu 
saptamıştır. Dölek (2002) kurban  öğrenci 
oranının 5.sınıf öğrencileri arasında 
yaklaşık %31, 7.sınıf öğrencileri arasında 
%24 ve 9.sınıf  öğrencileri arasında ise %11 
olduğunu belirlemiştir. Kapçı (2004) zorba 
ya da kurban olarak zorbalık  olaylarına 
karışan öğrencilerin oranının %40 olduğunu 
rapor etmiştir. Pekel (2004) kurban öğrenci  
oranının 9.3, zorba öğrenci oranının %7.6, 
hem zorba hem de kurban öğrenci oranının 
%6.4 olduğunu  saptamıştır. Uludağlı 
ve Uçanok (2004) çalışma grubundaki 
öğrencilerin % 9,3’ünün kurban, %  
7,6’sının zorba ve % 6,4’ünün zorba/kurban 
olduğunu,  Pişkin ve Ayas (2005) tarafından 
yapılan bir araştırmada kurban öğrenci 
oranının %20.5, zorba  öğrenci oranının 
ise %28.2 olduğu belirlenmiştir. Kutlu 
(2005) tarafından yapılan bir araştırmada  
öğrencilerin %31’inin kurban, %33’ünün 
zorba, %12’sinin ise hem zorba hem 
kurban olduğu  bulunmuştur. Gültekin ve 
Sayıl (2005) kurban öğrencilerin oranının 
%13.9 olduğunu saptamıştır.  Kepenekçi 
ve Çınkır (2006) tarafından lise öğrencileri 
üzerinde yapılan bir araştırmada içinde  
bulunulan akademik yıl içinde öğrencilerin 
%100’ünün en az bir kez zorbalığa uğradığı 
belirlenmiştir.  Atik (2006) tarafından 

yapılan bir çalışmada kurban öğrenci 
oranının %21.3, zorba öğrenci oranının  
%4.6, hem kurban hem de zorba öğrenci 
oranının ise %6.5 olduğunu belirlenmiştir.  
Gökler (2007) kurban öğrenci oranının 
%27, zorba öğrenci oranının %10, hem 
zorba hem de  kurban oranının ise %21 
olduğunu saptamıştır. Kartal ve Bilgin 
(2008) kurban öğrenci oranının %41.3,  
zorba öğrencilerin oranının %3.3, hem 
zorba hem de kurban öğrenci oranının ise 
%29.9 olduğunu  belirlemiştir. Pişkin (2010) 
tarafından yapılan bir başka araştırmada 
kurban öğrenci oranının %35.1,  zorba 
öğrenci oranının %6.2, hem zorba hem de 
kurban öğrenci oranının ise %30.2 olduğu  
saptanmıştır. İlköğretim ikinci kademe 
öğrencileriyle yapılan bir başka çalışmada, 
araştırmaya katılan  340 öğrencinin % 
3.7’si zorba, % 26.9’u, kurban, % 60.8’i, 
zorba-kurban ve % 28’i karışmayan öğrenci    
statüsünde olduğu saptanmıştır (Siyez ve 
Kaya, 2011). Hesapçıoğlu ve Yeşilova 
(2015), lise öğrencileri  ile yaptıkları bir 
çalışmada 1373 öğrenciden %24’ünün 
zorbalığa uğradığını, %29.3’ünün zorbalık  
yaptığını belirtmiştir. Gökkaya ve Sütçü 
(2018), yaptıkları çalışmada öğrencilerin; 
% 2.8’inin zorba, %  34.9’unun kurban, % 
27.0’sinin zorba-kurban ve % 35.3’ünün 
izleyici statüsünde yer aldığı  saptanmıştır.
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ZORBALARIN ÖZELLİKLERİ

Olweus’a (1993) göre, zorbalığın 
tanımında da bahsedildiği gibi, tipik 
zorbaların en ayırt  edici özellikleri 
akranlarına yönelik saldırganlıklarıdır. 
Ancak zorbalar aynı zamanda ebeveynleri,  
öğretmenleri gibi yetişkin gruplarına karşı 
da saldırgandırlar ve diğer insanlar üzerinde 
egemenlik -  baskı kurmaya yönelik çok 
güçlü ihtiyaçları vardır. Zorbalar genellikle 
şiddete karşı daha olumlu  tutumlara 
sahiptirler ve şiddet araçlarını daha fazla 
kullanırlar. Genellikle tepisel davranırlar,  
otokontrolleri düşük düzeydedir ve 
kurbanlarla yok denilecek kadar düşük 
düzeyde empati  kurarlar. Kendilerine 
bakışları olumludur ve büyük çoğunluğu, 
kendi saldırganlık düzeylerinin  farkında 
değillerdir. Eğer zorbalar erkekse, diğer 
erkek çocuklardan ve kurbanlardan fiziksel 
olarak  daha güçlüdürler.

Zorbalar düşünülenlerin aksine, çok 
az ya da ortalama düzeyde kaygı ve 
güvensizlik yaşarlar;  ancak özsaygıları 
daha düşük değildir. Kısaca, tipik olarak 
zorbalar “fiziksel güçlerine eşlik eden  
saldırgan tepki örüntüleri” ile karakterize 
edilirler ve “çabuk öfkelenen bir mizaca” 
sahiptirler.  Ailesi içinde zorba davranışlara 
maruz kalan, okulda başarı gösteremeyen, 
değersiz olduğunu  düşünen ve kendilerine 
güvenmeyen öğrenciler zorbalığın 
görüldüğü tespit edilmiştir (Stevenson 
&amp;  Smith, 1989; Elliot 1997).

Pişkin ve Ayas (2005), lise öğrencileri 
üzerinde yaptıkları bir araştırmada, 
zorbaların özsaygı  düzeylerinin yüksek 
olduğunu ve daha dışadönük çocuklar 
olduklarını, utangaçlık düzeylerinin ise  
daha düşük olduğunu bulmuşlardır.

Dake, Price ve Telljohann (2003) 
profesyonel literatürü inceleyerek zorbalara 
ilişkin  belirledikleri özellikleri şöyle 
özetlemektedirler: Depresyon, intihar 
düşünceleri, psikiyatrik  problemler, 
yeme bozuklukları, madde kullanımı, 
kavgacı davranışlar göstermektedirler. 
Suça  karışma (hırsızlık, silah taşıma, 
vandalizm) oranları yüksektir. Akademik 
olarak olumsuz davranışlar  (kopya çekme, 
okuldan kaçma) sergilerler, düşük akademik 
başarıları düşüktür. Okul uyumları  zayıftır 
(ev ödevlerini yapma, okul kurallarına 
uyma vb. konularda). Zorba arkadaşları 
vardır,  partnerlerine karşı fiziksel ve sosyal 
olarak saldırgan davranışları vardır, Otoriter 
ebeveynlere  sahiptirler ve ebeveynleri 
cezalandırıcı disiplin yaklaşımlarını 
kullanırlar. Daha az sorumluluk    sahibi, 
daha az destekleyici ebeveynlere sahiptirler 
ve yetişkin rol modellerinden yoksundurlar.  
İstismar sorunları yaşarlar.  Bu bilgiler 
doğrultunda zorbaların tipik özellikleri 
toparlanacak olursa, saldırgan oldukları ve  
bu saldırganlıklarını baskınlık sağlamak 
ya da kurdukları baskınlığı sürdürmek 
amacıyla  kullandıkları söylenebilir.
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KURBANLARIN ÖZELLİKLERİ

Zorbalığa taraf olan bir diğer grup da 
kurbanlardır. Okul çağında olan çocuk 
ile ergenlerin  yaklaşık olarak % 7 - % 
10’luk kısmı zorbalık ile karşılaşmaktadır. 
Kurbanlar, zorbaların saldırgan  
davranışlarına maruz kalanlar, bir diğer 
ifadeyle “mağdur” olanlardır. Kurbanlar 
için okul  korkulacak bir yer olarak 
tanımlanmakta ve genellikle kurbanlar 
okulda güvensiz ve mutsuz  hissederler. 
Kurban olan öğrenciler zorba öğrencilerin 
aksine daha çekingen, hassas ve pasiflerdir  
(Çınkır, Ş. 2006; Akt. Coşkun, A. ).

Dake, Price ve Telljohann (2003) 
profesyonel literatüre ilişkin yaptıkları 
incelemeler  sonucunda, kurbanlara 
ilişkin belirledikleri özellikleri şöyle 
özetlemektedirler: Depresyon, intihar  
düşünceleri, psikiyatrik problemler ve 
yalnızlık yaşarlar. Özsaygı düzeyleri 
düşüktür ve kaygılıdırlar.  Yeme 
bozuklukları gibi ruhsal sorunlar yaşarlar. 
Diğer çocuklardan daha az popülerdirler. 
Sosyal  durumları kontrol etmek için çok az 
fırsat sunan ebeveynlere sahiptirler, daha az 
sorumluluk sahibi  ve daha az destekleyici 
ebeveynlere sahiptirler, acımasız ve kötü ev 
ortamlarından gelirler, istismar  sorunları 
yaşarlar, fiziksel sağlık problemleri (uyku 
problemleri, altını ıslatma, baş ağrıları, 
mide  ağrıları, yorgunluk gibi) yaşarlar, 
sosyal uyumları zayıftır (ev ödevlerini 
yapma, kurallara uyma vb.  konularda), 

okulla bağları zayıftır (okulda iyi ve mutlu 
olma, okulu ciddiye alma gibi istekleri), 
okul  devamsızlıkları fazladır.  Tüm bu 
incelemeler, kurbanların tipik özellikleri 
hakkında bilgi vermekte ve genel tabloyu  
gözler önüne sergilemektedir.

AKRAN ZORBALIĞININ SONUÇLARI

Akran zorbalığa maruz kalan 
çocukların yaşadıkları psikolojik ve 
sosyal zorlukları araştıran  çalışmalarda 
kurban durumundaki çocukların kaygı, 
içe yönelen öfke, çaresizlik, değersizlik, 
yalnızlık  gibi olumsuz duyguları yoğun 
olarak hissettiklerini (Slee, 1995a; Atik 
ve Kemer, 2008), depresyon  ve anksiyete 
(Slee, 1995b; Due vd., 2005), düşük benlik 
saygısı (Fleming ve Jacobsen, 2009; Kapcı,  
2004; Rigby, 2003; Roland, 2002; Ttofi ve 
Farrington, 2008), okula gitmek istememe 
ve düşük  akademik başarı gibi sorunlar 
yaşadıklarını göstermiştir (Atik, 2006; 
Porter, 2007; Gökler, 2009).  Bununla 
birlikte diğer taraftan yapılan çalışmalar 
zorbalık uygulayanların da çeşitli sorunlar    
yaşadıklarını ortaya koymuştur. Bunlar 
genellikle, okuldan kaçma, kuralları ihlal 
etme, diğerlerine  karşı saldırgan eylemler ve 
öfke gibidir (Camodeca v.d. , 2002; Menesini 
vd., 2003; Jacobs, 2008;).  Ayrıca çalışmalar, 
okul yıllarında zorbalık gösteren çocuk ve 
ergenlerin, yetişkin yaşamlarında suç  ve 
şiddet olaylarına karışma, dürtüsel ve riskli 
davranışlarda bulunma (Forero, v.d., 1999; 
Kaltiala-  Heino, v.d. 2000), iş hayatlarında 
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başarısız olma ve madde kullanımıyla ilgili 
sorunlar yaşama  açısından daha fazla risk 
taşıdıklarını göstermiştir (Farrington ve 
Ttofi, 2010; Bender ve Lösel, 2011;  Kim, 
v.d. 2011).

SONUÇ

Araştırmaların çoğunun da gösterdiği 
gibi, akran zorbalığı çoğu kültürde var 
olan ve bugün  tüm dünyanın üzerinde 
durduğu ve uğraşmak zorunda kaldığı, 
okul çağı çocuklarını etkileyen en  önemli 
problemlerden biridir. Çok sayıda araştırma, 
akran zorbalığının hem zorbalık yapan hem 
de  zorbalığa maruz kalan kurban çocuklar 
için önemli psikolojik, sosyal ve fiziksel 
sonuçlarının  olduğunu göstermektedir. 
Akran zorbalığı, erken yaşlarda öğrenciler 
arasında popüler olma,  kendini kabul ettirme, 
problem çözme ve empati yapabilme gibi 
becerilerden yoksun olma, sürekli  kaygı 
yaşama, fiziksel ve duygusal ceza yöntemi 
kullanan ailelerden gelme gibi çok çeşitli 
nedenler  ile tetiklenebilmektedir. Zorbalığa 
maruz kalma, çocukların kendilerini 
değersiz hissetmesine yol  açabilir; 
çevresinden korkmasına, uzaklaşmasına, 
soyutlanmasına ve yalnızlaşmasına neden  
olabilmektedir. Zorba olmak ya da zorbalığa 
maruz kalmak bir yana, sadece bu olaylara 
tanık  olmak bile uzun süreli olumsuz 
etkilere neden olabilir. Bu nedenden dolayı 
mutlaka erken fark  edilmesi ve uygun 
stratejilerle ve önleme programlarıyla 
etkilerinin azaltılması için gerekli  adımların 

atılması oldukça önemlidir. Bu nedenle 
gerek zorbalar, kurbanlar ve tanık olan 
çocuklar  ve aileleri gerekse okul yönetimi 
ve öğretmenler için büyük bir problem 
olan akran zorbalığına yol  açan faktörlerin 
belirlenmesi çok önemlidir.  Literatür 
taraması yapıldığında akran zorbalığını 
önlemeye yönelik geliştirilmiş çok sayıda  
program var olduğu görülmektedir. Bu 
programlar içerisinde özellikle öğrenciler, 
öğretmenler, okul  yönetimi ve ailelerin 
işbirliğine dayanan bütüncül programların 
daha etkili olduğu belirtilmektedir.  Grup 
normlarını ve okul ortamını iyileştirmek 
amacıyla geliştirilmiş okul-temelli 
programlar,  öğrencileri izlemeye ve 
olumlu sosyal davranışları desteklemeye; 
öğrenciler, öğretmenler, okul  çalışanları 
ve topluma yönelik eğitimler vermeye, risk 
altında olan öğrencilere yönelik bireysel  
müdahalelere ve bireysel özelliklere 
saygıyı ve hoşgörü ortamını geliştirmeye 
odaklanmaktadır  (APA, 2018).

Pişkin (2010), belirttiğine göre birçok 
araştırma bulguları, tüm okul yönetiminin 
(okul  personeli, okul aile birliği ile okul 
topluluğuna bağlı kuruluşlar) okullardaki 
zorbalık davranışlarını  önlemek ve 
azaltmak için işbirliği çabalarına katılmaları 
gerektiğini göstermektedir. Bunda yola    
çıkarak, okullardaki akran zorbalığı 
sorununu asgari düzeye indirebilmek için 
tüm okul personelinin,  öğrencilerin ve 
ailelerin bu sorunla hep birlikte mücadele 
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etmesi gerekmektedir. Baş etme stratejileri,  
okul personelinin duyarlılık düzeyleri 
arttırılmalı ve gerekli tüm önlemler 
alınabilmelidir.  Akran zorbalığı olgusunun 
tamamen ortadan kaldırmak çok mümkün 
görünmemekle birlikte  en aza indirilebilmesi 
için gerekli olan tüm önlemlerin alınması 
çok önemlidir. Akran zorbalığına ilişkin  risk 
ve koruyucu faktörleri öğrenmek, duyarlı ve 
etkili müdahale programları geliştirmemize 
yardımcı  olacaktır. Bu programların gerek 
çocuk ve ergenlerin gelişimsel özellikleri 
gerekse aile yapısı, kültürel  değerler ve 
eğitim sisteminin dinamikleri dikkate alınarak 
tasarlanması gerekmektedir. Aynı zamanda,  
sadece bireysel okul bazında değil makro 
düzeyde Kuzey Makedonya’daki tüm okulları 
içeren akran  zorbalığı önleme ve farkındalığı 
arttırma programları hakkında sosyal 
politikaların oluşturulması  gerekmektedir.
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ÖZET

II. Meşrutiyet dönemi Türk basın hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu 
yıllarda süreli yayınlarda sayı ve tür bakımdan bir artış görülür. Bu artış en fazla mizah 
basınında görülmekle beraber eğitim dergilerinin de o dönemdeki ehemmiyeti büyüktür. 
Bu makalede bir eğitim mecmuası olan Yeni Mekteb üzerinde durulacaktır. Yeni Mekteb, 
Balkan Savaşı’nın arifesine kadar çıktığı için, bize o dönem insanının eğitim durumu ve 
hayat koşullarını yansıtması açısından çok önemlidir. Mecmua, Üsküp’te Nisan 1911’de 
çıkmaya başlar, toplam 14 sayıdan sonra Haziran 1912’de yayım hayatına son verir. 
Yeni Mekteb mecmuasının sermuharriri, Üsküp Dârülmuallimîn Rüştiyesi müdürü Sabri 
Cemil’dir. Mecmuada ağırlıklı olarak eğitimle alakalı yazılar yer alır. Asıl amaç kâr etmek 
değil, muallim ve okurlara az da olsa yardımcı olabilmektir. Çalışmamızla Yeni Mekteb 
mecmuasını tanıtmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı basını, II. Meşrutiyet, Eğitim, Sabri Cemil, Eğitim 
basını, Yeni Mekteb mecmuası. 
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ABSTRACT

The Second Constitutional Era is an important milestone in Turkish media 
life. İn this era, there is observed a significant increasing with regard to number and 
varietyof periodicals. The most increased periodical is humor magazine and also, 
educational magazines are of importance. After the declaration of II. Constitutional 
monarchy, there is a dramatic change about structural and thematic of periodicals and 
it is possible to see the change in periodicals.  One of the magazines is Yeni Mekteb that 
tried satisfying the educational needs. İn this study, Yeni Mekteb and editorial writer 
Sabri Cemil’s life, works, and relationship of literature, as well as his writing in Yeni 
Mekteb are studied. 
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GİRİŞ

Geçmişte yaşananları ve o dönem 
insanların durumunu inceleyebilmek 
açısından süreli yayınların ehemmiyeti çok 
büyüktür. Osmanlıda ilk süreli yayıncılık, 
II. Mahmut’un teşvikiyle 1820’li yıllarının 
sonunda başlar. Bu sayede dergicilik, 
Batı’ya yönelişin bir uzantısı olmuştur.  
Osmanlı’da yayımlanan ilk Türkçe dergi, 
1859’ta Mekteb-i Tıbbiye-i Şahâne 
tarafından yayımlanmış olan Vakâyi-i 
Tıbbiye’dir. Derginin yarısı Türkçe, yarısı 
Fransızca olup konu itibarıyla tıp alanında 
yazılar içermektedir.

II. Meşrutiyetin ilan edilecek 
olması Makedonya ve Selanik’te büyük bir 
coşkuyla, İstanbul’da ise büyük bir şaşkınlık 
ve suskunlukla karşılanmıştır. Meşrutiyet’in 
ilk yedi ayında 730 civarında imtiyaz 
başvurusu yapılmıştır. II. Meşrutiyet’in ilan 
edilmesiyle dergilerde; kadın hakları ve 
kadın-erkek eşitliği, çocuk eğitimi, hürriyet 
ve vatan fikri üzerinde daha fazla durulur. 
Bu dönemde her çeşit fikir akımı gazete ve 
dergilerde kendini gösterir. 

    Makedonya ve Çevresinde Türkçe 
Basın 

Basın organları,  bizim için sadece 
haber veren veya eğiten birer vasıta 
olarak değil, aynı zamanda olayların 
incelenmesinde kaynak veya vesika 
olarak karşımıza çıkar. Balkan Savaşı’nın 

öncesine kadar Osmanlı hâkimiyetinde 
olan Makedonya’da II. Meşrutiyet ilan 
edilinceye dek ikisi özel olmak üzere altı 
tane basımevi etkinlikte bulunmuştur. Bu 
basımevleri sayesinde faaliyetler artmış, 
birçok dergi yayımlanmaya başlamıştır. II. 
Meşrutiyet’le beraber basına ilgi artmış, 
dolayısıyla ihtiyaçlara cevap veremeyen 
basımevi de Selanik ve İstanbul’da el yazısı 
ve taş basma suretiyle yayım yapmaya 
başlamıştır. Burada yaşayan Türklerin ses 
bayrağını, dergiler oluşturur.

Osmanlı idaresi sırasında 
Balkanlarda ilk gazete,  7 Nisan 1866’da 
Saray Bosna’da, Bosna ismiyle yayım 
hayatına başlar. Haftalık bir gazete olan 
Bosna’nın sayfalarında iç ve dış olaylarla 
ilgili haberler yer alır. Gazete, Vatroslav 
(İgnyat) Sopron isminde bir yabancı 
tarafından yönetilir. 1868’de aynı vilayette 
Gülşen-i Saray adlı bir başka gazete 
yayımlanır. Gazete, Balkan topraklarında 
yayımlanan ilk yarı resmî gazete unvanına 
sahiptir. Bu gazetelerin asıl amacı, diğer 
topluluklar tarafından Türkiye ve Bosna 
aleyhinde yayım yapan basına, zamanında 
cevap verip halkı bilinçlendirmektir. Bundan 
dolayıdır ki her iki gazete; yarı Türkçe, 
yarı Sırpça yayımlanmıştır.  1871 yılında 
Prizren’de yarı Türkçe, yarı Sırpça olmak 
üzere Prizren isimli bir başka yayım organı 
daha çıkar. Bu yıllarda Bosna Hersek, geçici 
olarak Avusturya- Macaristan’ın işgaline 
uğrar. Yeni idarenin eline geçen basımevi 
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genişletilir ve 1882-1892 yılları arasında 
yıllık niteliğinde on bir tane Türkçe yayım 
yapılır. 

1873’te Manastır Vilayeti’nde 
Rumeli, 1876 yılında Bosna’nın Mostar 
şehrinde Neretva neşredilir. Neretva, 38 sayı 
çıkartılır ve diğer iki yayım organı gibi yarı 
Türkçedir. 1886 yılında Manastır isminde 
bir gazete haftalık olarak basılır. 1888’de 
Priştine şehrinde Türkçe-Sırpça bir dergi 
olan Kosova, 1884’te Vatan ve 1897’de 
bu derginin devamı sayılan Rehber yayım 
hayatına başlar. Bu gazeteler, Avusturya-
Macaristan rejimini övmek ve onları haklı 
çıkarmak gibi amaçlarla yayımlanmıştır.

1910’lu yıllarda, bu basımevinde 
Envâr-ı Hürriyet, Şar ve bizim tez 
çalışmamıza konu olan Yeni Mekteb 
mecmuası basılmıştır.  Envar-ı Hürriyet 
haftalık olarak basılan bir gazetedir. 
Yöneticisi, Ali İffet’tir. “Bosna’da aile 
dergisi olarak 1908 yılında neşredilen 
Behar’ı görmekteyiz. Behar dergisinin dört 
sayfası Türkçe yazılara ayrılır.” On beş günde 
bir yayım yapan bu derginin içeriğinde ilmî 
ve edebî yazılar yer alır. Bunların haricinde 
Türkçe eğitim gören, Kiril harflerini 
bilmeyen 1908’de Boşnaklar için Osmanlı 
Türkçesiyle yazılan Sırp-Hırvat dilinde 
Tarîk gazetesi yayımlanmıştır. Hüsn ve Şiir 
dergisi 1909 yılında, 1910 yılında Muallim, 
1912’de Misbah ve 1914’te de Yeni Misbah 
gibi dergiler Bosna’da yayımlanmıştır. 

Bu dergilerin de bazı sayfalarında Türkçe, 
bazılarında ise Arapça yazılara yer 
verilmiştir.

II. Meşrutiyet’le beraber Türkiye 
dışında da birçok yerde Türkçülük akımının 
savunuculuğunu yapan kuruluşlar tesis edilir. 
İsmail Eren, Rumeli’de Türk Kültürü isimli 
kitabında 1908 yılında milliyetçi gençlerin 
Üsküp’te kurmuş oldukları Şübbân-ı Vatan 
isimli bir kulüpten bahseder. Bu kulüp 15 
Şubat 1909 tarihinde Yıldız adında bir dergi 
çıkarmaya başlar. Haftalık olarak neşredilen 
dergide siyasî konularla beraber edebiyat ve 
tarih konularını işleyen yazılar da yer bulur. 
Bu kulübün gayesi, ilkokulda eğitim gören 
fakir ancak zeki ve çalışkan çocukların 
eğitim masraflarını karşılamaktır. Bunun 
için her okuldan dört öğrenci seçilir. 

II. Meşrutiyet’ten sonra sansürün 
kaldırılmasıyla Manastır’da Neyyir-i 
Hakikat ve Hukuk-ı İbad gazeteleri 
çıkmıştır.  Neyyir-i Hakikat, İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’ne bağlı bir gazete olup 
haftada iki defa neşredilir. Fırkalar arasında 
başlayan çatışmaların şiddetlenmesiyle 
Üsküp’te Top, Manastır’da Kurşun, Sürgün, 
Kasatura gibi gazeteler çıkar. Bu gazeteler, 
yazılarında muhalefeti sert bir dille 
eleştirdikleri için idare tarafından sık sık 
kapatılmıştır. 1911 yılında Arş ve İleri isimli 
iki gazete daha neşredilir. Yazıları siyasî 
içerikli olan bu gazeteler,  haftada bir defa 
yayım yapmıştır. Aynı yıl Elhan isimli bir 
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mecmua da neşredilir. Hüsn ve Şiir dergisi 
1911  yılında intişar edilir. Yazılarında 
edebî, fennî, felsefî ve içtimaî konular 
tartışılır.  Elhan, iki haftada bir perşembe 
günleri yayım yapar. İçeriğinde edebî ve 
ahlakî yazılar yer alır.

Yeni Mekteb Mecmuasıyla Aynı 
Dönemde Çıkan Dergilerin Özellikleri

Yeni Mekteb, 1911-1912 yılları 
arasında çıkan bir dergidir. Derginin 
yayımlandığı bu dönemde, Trablusgarp 
Savaşı vardır. Meşrutiyet’in ilanıyla dergi 
ve gazete sayılarında artış görülmektedir. 
Bu dönemde farklı konulara ilgi duyulmaya 
başlanmıştır. Yayımlanan dergilerin ortak 
özellikleri üzerinde durulmak gerekirse 
hepsinde kadın hakları ve aile konularına 
karşı bir eğilim olduğu görülebilir. 
Aynı zamanda kadınlar için yayımlanan 
dergilerin sayısı da epey artmıştır. Dergilere 
göre gelecek nesillerin kalkınması için 
önce kadın eğitilmelidir. Çünkü çocukların 
ilk eğitimcileri, anneleridir. Annelerin 
eğitiminin geliştirilmesiyle çocukların 
seviyeleri de yükselecektir. Bu sayede 
devletin de kalkınacağı kanaati hâkimdir.

Dergilerde üzerinde durulan 
bir diğer önemli husus, kadınların 
erkeklerle eşit haklara sahip olmasının 
gerekliliğidir. Bu dönemdeki dergilere 
göre kadınlar, erkeklerle eşit haklara sahip 
olurlarsa her alanda aynı başarıya sahip 
olabilecekleridir. Bu tür kadın dergileri II. 

Meşrutiyet’in ilanından bir müddet sonra 
başlamakta, Balkan Savaşları’yla beraber 
yoğunlaşmakta, I. Dünya Savaşı’nın 
başlamasıyla kesintiye uğramaktadır.

Üçüncü ve en çok üzerinde 
durulan konu olarak çocukların eğitimi 
karşımıza çıkar. Çocukların eğitimde 
başarılı olmalarının yollarını göstermek 
için dergilerde ahlakî, edebî, fennî yazılara 
yer verilir. II. Meşrutiyet sonrasındaki 
yayımlarda, çocukların vatan sevgisi ve 
hürriyet duygularını arttırmayı amaçlayan 
hikâye ve şiirler yayımlanmıştır. Şurâ-yı 
Ümmet gazetesinde Ali Nusret’in, çocuk 
edebiyatının önemine değinerek çocuklara 
yönelik terbiyevî ve edebî metinler yazılması 
çağrısı, aydınların bu alana yönelmesine 
vesile olmuştur. Bu dönemdeki dergilerin 
bazıları eğitimde eski usulün doğruluğuna 
inanırken Yeni Felsefe gibi dergilerde 
toplumun tamamen değişmesi gerektiği 
düşüncesine sahip olanlar da vardır. 
Türkçülük akımı bu yıllardaki dergilerde 
kendini daha fazla göstermektedir.

Yeni Mekteb Mecmuasının İnce-
lenmesi

Yeni Mekteb mecmuası, Üsküp’te 
Nisan 1911’de neşre başlar; toplam 14 sayı 
çıktıktan sonra Haziran 1912’de yayım 
hayatına son verir. Derginin tüm sayılarının 
toplamı 448 sayfadır. Derginin sermuharriri, 
Üsküp Dârülmuallimîn Rüştiyesi Müdürü 
Sabri Cemil’dir. 
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Sabri Cemil, Yeni Mekteb 
dergisindeki yazılarla, okur ve mekteplerdeki 
muallimlere yol gösterip onları yetiştirmek 
ister: 

“Milletin ekmekten sonra 
birinci ihtiyacı olan terbiyeyi 
çocuklarımıza işte bu suretle 
vermeliyiz. İleride balmumu 
gibi şekilden şekle girmemeleri 
için onları bugün dikkat etmeye 
ve düşünmeye alıştırmalıyız. 
İşte Yeni Mekteb bugün şu 
parlak ve tatlı ümit ile kapısını 
açıyor. İstiyor ki milletin 
mukadderatını eline almış olan 
aşklı ve çalışkan muallimlere 
yardım etsin. Bilhassa

m e m l e k e t i m i z i n 
kusurunu, noksanını, ihtiyacını, 
isti’dadını göz önüne alan Yeni 
Mekteb nazariyat kısmında 
muallimlerin ruh sanatı 
olan fen-i terbiye-i etfâl 
(Pedagoji), İlmi Ahval-i Ruh’a 
(Psikoloji) dair daha faydalı 
dersler vermeye, arkadaşça 
musahabelerle dertlerimizi 
dökmeye ve bunlara çare 
aramaya çalışacaktır. Bundan 
maada tatbikat kısmında 
muallimlere ulûm-i diniyeye, 
ahlâka, Osmanlıcaya, Tarihe, 
Coğrafyaya, Hesaba, malûmat-ı 

fenniye ve medeniyeye dair 
amelî dersleri hazırlayacak ve 
çocuklara faydalarından maada 
mektebi sevdiren musikî neşide 
ve notaları, sade manzumeler, el 
işleri, oyunlar da verebilecektir. 
Böyle geniş ve canlı bir 
programı takip edecek olan 
istikbalin mekteplerine Yeni 
Mekteb şimdiden her cihetle bir 
nümune olmak istediği içindir 
ki memalik-i mütemeddinede 
‘Ana mekteplerine’ devam 
eden 3-6 yaşındaki çocuklara 
muallimeler tarafından verilen 
mini mini dersleri de ihmal 
etmeyecek ve bu suretle temelli 
bir terbiye binası kurmak 
isteyenlere yol gösterecektir. 
Maarif müfettişlerinin 
raporları, taşra muallimlerinin 
mütalaa ve istîzâhları da 
Yeni Mekteb’te yer bulacak 
ve muallimleri çalışmaya, 
düşünmeye sevk etmek için 
talim ve terbiyeye dair sualler 
irat etmeyi de unutmayacaktır.” 

 

Yeni Mekteb Mecmuası’nın 
İçeriği

Dergi, muallim ve öğrencilere 
eğitim konusunda yardımcı olabilmek için 
yayım yapan bir dergidir. Bundan dolayı 
mecmuada ağırlıklı olarak eğitimle ilgili 
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yazılar yer almaktadır. Dergide; Takdim, 
Osmanlıca köşesi, El İşleri Dersi köşesi, 
Müzik köşesi, İlm-i Ahval-i Ruh Dersleri, 
Mini Minilere Ana Mektep Dersleri, Tarih, 
Coğrafya, Talebe Yazıları, Küçüklere Hesap 
Dersleri, Tercüme Eserler köşesi gibi 
başlıklar bulunmaktadır.

1. Takdim

Takdim köşesinde derginin, 
okurlarına bilhassa duyurmak istediği 
meseleler ele alınmıştır. Bazen de dergi 
içeriğindeki yazılarda işleyecekleri 
konuların nedenleri açıklanmıştır. Bu 
köşenin yazılarını çoğunlukla Yeni 
Mekteb dergisinin sermuharriri olan 
Sabri Cemil kaleme almıştır. Bu yazıların 
altında genellikle Yeni Mekteb imzası yer 
almaktadır.

2. Osmanlıca Köşesi

Bu köşede okurlara Osmanlıca 
dersleri verilir. Bu yazılarda Osmanlıca 
dersinin kaideleri, Osmanlıca öğretirken 
muallimlerin karşılaştığı sıkıntılar, okuma 
yazmayı daha kolay öğretebilmek için 
okuma parçaları ve çeşitli kelime örnekleri 
verilerek okurlara yardımcı olunmaya 
çalışılmıştır.

3. El İşleri Dersi

Bu bölümdeki yazılarda okur ve 
çocuklara el işleri öğretilerek onların beceri 
kazanmaları amaçlanır. Dergide el işleri, 

resim ve hendese dersleri arasında bir fark 
görülmez.  Bu beceri, Mustafa Şekib’in 
makalesinde şöyle ifade edilir: 

“Hakikatte el işleri resim, 
hendese esaslarının sabit ve 
sarihi tatbikatından başka bir 
iş midir? Şakirt kâğıt üzerinde 
tersim edeceğine ağaç, taş 
üzerinde tersim ediyor ve 
bu suretle ulûm-i katiyenin 
ibtidâiyatıyla daha samimî bir 
ünsiyet peyda ediyor. Ve bunun 
en yakın maksadını, en amelî 
faidesini anlıyor.”

Mustafa Şekib’e göre çocuklara el 
işleri öğretmenin önemi büyüktür. Çünkü el 
işleri öğretilmezse çocuklar yalnız kitaplarla 
meşgul olacak, kitap meşguliyetinden başka 
bir şeyi sevmeyecektir.  Bunun sonucu 
olarak çapayı kalemden ağır, çamuru 
da pis göreceği için çiftçilik hayatından 
uzaklaşacaktır. Bu durum yazar tarafından 
felaket olarak nitelendirilir. Çünkü bu durum 
çiftçiliğin yok olmasına neden olacaktır. Bu 
durum dergide şu satırlarla ifade edilmiştir:

“Bu hal çapayı 
kalemden ağır, çamuru 
pis gösterir ki bizi çiftlik 
hayatından uzaklaştırmak gibi 
bir felakete düçar eder. Bunu 
hiçbir Osmanlı istemez.”
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Derginin 8. sayısında Sabri 
Cemil, el işleriyle ilgili birinci kaynak 
olarak İstanbul’da yayımlanan İbtidaiye 
Mecmuası’nı gösterir. Yazar, bu dergide 
yer alan şekil ve numunelerin dışında, 
bu konuyu ele alan Türkçe bir eserin 
olmadığını belirtir. Ardından, bu alanda 
örnek sayılabilecek kitap isimleri sıralanır. 
Bunların Selanik kitapçıları tarafından 
Paris’ten temin edilmesi gerektiğini söyler. 
Bu sayede el işleriyle alakalı bilgi sahibi 
olunabileceği kanısındadır. Yeni Mekteb’in 
11. sayısında ise Sa’tî Bey tarafından el 
işleriyle alakalı kitapların isimleri verilir.

4. Müzik Köşesi

Bu köşe, derginin her sayısında 
bulunmaz. Köşenin içeriğinde genellikle 
müzikle ilgili bilgiler ve besteler yer alır. 
Müzik köşesi sayfalarında belli bestelerin 
notaları verilerek muallim ve öğrencilere 
örnekler sunmaya çalışılır.

5. İlm-i Ahvâl-i Ruh Dersleri

Bu bölümde okur ve çocuklara 
psikoloji dersiyle ilgili bilgiler verilir. 
Psikoloji ilminin tanımı dergide şu şekilde 
verilmiştir: 

“Bu ilim bizim kuvvet ve 
melekelerimizi, hissiyatımızı, 
onların sebeplerini, neticelerini, 
bizim temayüllerimizin aslını ve 
suret-i harekâtını tedkik eyler. 

Terbiye insana ait bütün kuvvâ 
ve melekâtın hep bir surette 
inkişafıdır. İnsanın müstaid 
olduğu derece-i tekâmüle 
varması için çocuğun kuvvet ve 
kabiliyetini meydana çıkarmaya 
yardım eden bir sanattır, diye de 
tarif olunabilir.”

Sabri Cemil’e göre insana terbiye 
ilmini veren bilim dalı, Psikoloji’dir. Psikoloji 
sayesinde öğretmenler, öğrencilerinin 
fıtratlarında bulunan yeteneklerini daha 
kolay ortaya çıkarabilirler. Sabri Cemil, 
en iyi terbiye kitabının çocuklar olduğunu 
düşünür: “Bunları okuyan en faydalı 
bir mütalaada bulunmuş olur.” Yazar bu 
bölümdeki derslerinde Psikoloji’yi bir 
terbiye usulü olarak gördüğü için bu alanı; 
terbiye-i bedeniyye, terbiye-i fikriye, 
terbiye-i ahlâkiye olmak üzere üçe ayırır. 
Dergide terbiyenin taşıdığı diğer manalar 
şöyle ifade edilir: 

“Filhakika terbiye yalnız 
okumak, yazmak, saymak 
melekesi değildir. Bu ulvî 
kelimede daha başka şeyler 
vardır. Evvel-emirde vücudu 
kuvvetleştiren, hastalığa 
karşı koruyan, kâinatın bâkir 
mevâddini kullanacak bir 
hale getiren, çölleri mezrûa 
tarlalara, ormanları vapurlara, 
taş ve maden ocaklarını şehir 
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veya köylere kalp eden idman-ı 
bedenî anlaşılır. Sonra terbiye 
kelimesinde âlem-i maddî ve 
ahlâkîyi idare eden muhteşem, 
daimî kanunları keşfedecek 
surette fikri işletmek manası 
de vardır. Bu kanunlara 
tevfîk-i hareket edersek 
kâinattaki kuvvetler bizim 
yardımcımız olur, bizi saadete 
ve muvaffakiyete eriştirir. 
Eğer onlara tecavüz eder 
ve kendileriyle mücadeleye 
girişirsek bize karşı dururlar. 
Bizimle oynar ve nihayet bizi 
ezerler. Üçüncü derecede de 
terbiye kelimesi bizi vazifelere, 
aile ve cemiyet hayatındaki 
huzûzâta hazırlayan, 
temâyülatımızı kanun-ı ulvî-i 
hayra tabi tutmaya bizi sevk 
eden hissiyat-ı ahlâkiyeyi 
tenmiye etmekten ibarettir.”

Derginin bu köşesinde her hafta; 
dikkat melekesi, terbiye, okulun nasıl 
olması gerektiği gibi farklı kavramlar 
üzerinde durularak psikoloji ilmi okurlara 
öğretilmeye çalışılmıştır.

6. Mini Minilere Ana Mektep 
Dersleri

Bu bölümde hiss ü âr, fikrî hayat, 
ahlâkî hayat, serbest konuşma, ailece 
konuşma, hikâyecik, okuma, yazma, sayma, 

ezber, el işleri, düşünmek ve tahlil gibi 
alt başlıklarla çocukların çeşitli beceriler 
kazanması amaçlanır.  Bu metinlerde 
öğretmenler tarafından çocuklara belli 
özelliklerin kazandırılması için yapılan 
çalışmalardan bazıları şöyledir: Çocuklar 
bir ip alarak ona düğüm atıp çözerler. 
Doğada bulunan çeşitli nesneleri toplayıp 
onların hangisinin büyük hangisinin 
küçük olduğunu bulurlar. Çocukların, 
öğretmenlerinin söylediği kelimeleri hep bir 
ağızdan tekrarlayarak kelime haznelerinin 
gelişmesi sağlanmaya çalışılır. Çocukların 
öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 
birbirlerine çeşitli sorular sorup cevap 
vermeleri vasıtasıyla özgüven kazanmaları 
hedeflenir. Doğada belli renkte olan şeyleri 
tespit etmeleri sağlanır, onların hangisinin 
kalın hangisinin ince olduğu ayırt ettirilir. 
Çocuklara okuma ve yazma gibi beceriler 
kazandırılır. Belli yerler tasvir edilerek 
bir manzara tasarlayıp onu serbest çizimle 
resmetmeleri istenir. Ezber bölümünde 
şiirler ezberlettirilerek çocukların Türkçeyi 
daha güzel kullanmaları ve telaffuzlarının 
gelişmesi beklenir.

7. Tarih Köşesi

Derginin tarih başlıklı köşesinde 
Osmanlı Devleti’nin her ferdini ilgilendiren 
mevzularla alakalı bilgi vermenin yanında 
okurlara vatan sevgisi ve millî şuur 
kazandırılmaya çalışılmıştır. Yazılarda 
genellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, 
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gerçekleşen Trablusgarp Savaşı ve II. 
Meşrutiyet ilanının halk tarafından nasıl 
karşılandığı anlatılmaktadır. Muharrem 
Sezai’nin, dergideki “Ecdadımız” isimli 
makalesi bunlardan sadece bir tanesidir. 
O makalenin dışında Muharrem Sezai’nin 
“Samimi Hayaller ve Hisler”, “Osmanlının 
Kanayan Kalplerine” isimli yazıları, Sabri 
Cemil’in ise “Son Pişmanlık”, “10 Temmuz”, 
“Vatan Fedaisi Kadını”, “Alemdar’ın Şanlı 
Ölümü” isimli şiirleri örnek gösterilebilir.

8. Coğrafya Köşesi

Bu köşede yurt içi ve yurt dışındaki 
ilginç mekânlar, o mekânlarda yaşayan 
çeşitli milletlerden bahsedilir. Bu sayede 
o milletler hakkında bilgi edinilmiş 
olur.  Coğrafya köşesindeki yazılarda, 
muallimlerin çocuklara coğrafya dersini 
sevdirebilmeleri ve dersten beklenilen 
sonucu alabilmeleri için muallimlerin amelî 
bir ders uygulaması gerektiği ifade edilir. 
Muallimler bunu, çocukları dağlara, tepelere, 
göllere götürüp oraları göstererek ve belli 
ölçümler yaptırarak sağlayabileceklerdir.

            9. Talebe Yazıları

Yeni Mekteb mecmuasının bu 
köşesi, derginin başmuharriri Sabri Cemil 
Bey tarafından hazırlanır. Sabri Cemil bu 
köşede genellikle şiir, hikâye çalışmaları 
beğenilen öğrencilerinin yazılarına yer 
vermiştir. Bu yazıları çoğunlukla okulun 
en çalışkan öğrencileri yazmışlardır. 
Yazılar konu bakımından çeşitlilik gösterir. 

Kalkandelenli Abdülmecit Sami Efendi 
isimli öğrenci “Nasıl Çalışacağız” isimli 
yazısında okul hayatı süresince öğrendiği 
yöntemleri, muallimlik mesleğinin 
görevlerinin ne olduğunu sıralarken, 
Kratovalı Sabri Efendi isimli öğrenci de 
“Fenni Sevelim, Sevdirelim!” yazısında 
fenden ve o dönem insanın fenne karşı 
ne kadar ilgisiz olduğundan bahsederek 
kendilerinin geleceğin muallimleri olarak 
görevlerini sıralarlar. 

10. Küçüklere Hesap Dersleri

Bu köşede, Muallimlerin matematik 
derslerini öğrencilere nasıl verebileceğiyle 
ilgili yöntemler ve dersler verilerek 
okuyucuların matematik bilgilerini 
artırmaları amaçlanır.

11. Tercüme Eserler Köşesi

Bu köşede, Fransızca ve başka 
dillerden tercüme şiir ve hikâyeler yer 
alır. Dergide en çok Fransızca’dan 
tercüme yapılmıştır. Bu da o dönemde 
Makedonya’daki dergilerin üzerinde Fransız 
basınının ne kadar etkili olduğunu gösterir. 
Fransızca’dan tercümeler arasında “Örümcek 
ve Sinek” , “Mücrim Köpek” , “Öküz Kadar 
Olmak İsteyen Kurbağa” gibi hikâyeler yer 
alır. Hikâyeler dışında tercümelere de yer 
verilmiştir. Bunlara örnek olarak Mustafa 
Şekip Tunç’un “Bir Damla Su Bir Damla 
Hayat” adlı çalışması gösterilebilir.

          



88

 Gyülasfiye MELANİ

  Yeni Mekteb Mecmuasında Öne Çıkan 
İsimler

Dergide öne çıkan yazarların başında 
Sabri Cemil’i görmekteyiz. Sabri Cemil’in, 
her sayıda mutlaka yazı yayımlaması ve 
öğrencilerinin çalışmalarına yer vermesi 
dergideki önemini ortaya koymaktadır. 
Genellikle eğitim, usul, terbiye, bilginin 
önemi vb. alanlarda yazı yazmıştır. Sabri 
Cemil’in bu dergiyi çıkarmaktaki amacı, 
okuyucuların bu dergi vastasıyla ilme 
verdiği önemlerini artırmaları ve o dönem 
halkında yer alan cehaleti yok etmek için 
çok çaba sarfedip çalışmalarıdır. 

Sabri Cemil’den sonra dergide 
yazılarına sıklıkla rastladığımız bir diğer 
isim, Mustafa Şekib’dir.  Mustafa Şekib 
genellikle Osmanlıcayla ilgili yazılar 
yazmış olmakla beraber tarih, coğrafya, 
muallimlerin vazifeleri gibi değişik konulara 
da temas etmiştir. 

Üçüncü bir yazar, Ahmet Tevfik’tir. 
Ahmet Tevfik dergide genellikle el işleri 
dersleriyle alakalı yazılara ağırlık vermiş. 
Ancak bu konunun dışında; köy muallimliği, 
çiftlik mektepleri, ziraat ilmiyle ilgili 
konulara da temas etmiştir.

Dergide yazıları yer alan diğer 
yazarları ise şöyle sıralamak mümkündür: 
Abdüllatif Nevzat “Tevfik Bey’e” 
isimli yazısıyla, Ali Kemal Mustafa 
“Mekteplerimize Nazar: İkinci Rapor” , 

Emin Sâmi de “Taşra Mektepleri-İmla” 
yazısıyla, F. Sâcid “Muhterem Türk Yurdu 
Mecmuasından: Yıldızlarla Düşünüş” , 
Galip Bahtiyar’ın “Muallim” , İbrahim 
Alaattin’in “Din”, Muhammed Emin’in 
“Türkmenler Obasında veyahut Sınaat”, 
Muharrem Sezai’nin “Ecdadımız” ve 
“İlk malumat”  yazıları,  Sadî’nin “Dil ve 
İl Sevgileri”, S(in). Münib’in “Suallerin 
Cevabı”,  Nuzhet Nebîl’in “Yüksek Sesle 
Kıraat”, Sa’dî’in “Beş Duygu”,  Sa’tî’nin 
“Çocuklarımızın Zekâsı” ve “Sa’tî 
Beyefendiden Alınan Bir Mektup”.

SONUÇ

Eğitim mecmualarının amacı 
toplumdaki bireyleri eğitmek ve onları 
geliştirmektir. Muallim ve öğrencileri hedef 
alan Yeni Mekteb mecmuasında ortaya 
atılan görüşler genellikle eğitim üzerinedir. 
Sabri Cemil, Mustafa Şekip Tunç gibi 
yazarlar; çocukları geleceğin varisi olarak 
gördükleri için tüm yazılarında onların 
ilerlemesi için uğraşmışlardır. Yazılarda; 
o dönemde insanın eğitim açısından 
durumu, muallimlerin görevleri, çocukların 
yetiştirilmesinde aileye düşen görevler, 
çocuklara eğitim verilirken dikkat edilmesi 
gereken hususlar ve takip edilecek usullerle 
ilgili meseleler sıkça karşımıza çıkar.

II. Meşrutiyet devrinde çıkan diğer 
dergilerdeki gibi bu dergide de muallimler 
devletin kurtarıcıları olarak düşünülür. Yeni 
nesilleri yetiştirecek olanlar, muallimler 
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olduğundan, milleti ilerletmekteki en 
önemli vazife de onlara verilmektedir. 
Bunun için muallimlerin büyük bir aşk ile 
mesleklerine bağlanmaları ve mesleklerinde 
başarılı olmaları gerekildiğine vurgu yapılır. 
Muallimler, öğrencilerine karşı her zaman 
güler yüz göstermeli, onları gerek ders 
gerekse teneffüs sırasında takip ederek ve 
oyun onayarak tanımaya çalışmalıdırlar. 

Çocuk okulda tayin edilen 
derslerle evde uğraşamayacağı için 
muallimin, çocuklara ev ödevi verilmesi 
durumu doğru bulunmaz. Çocukların 
farklı tabiatları olduğundan, bir çocuğun 
cesaretlendirilmeye ihtiyacı varken, diğer 
bir çocuğun temizlik konusunda dikkatini 
çekmeye ihtiyaç vardır. Bir öğrenci hayat 
doluyken, öbürü donuk ve cansız bir ruha 
sahip olabileceğinden, her öğrenci için 
farklı bir usul kullanılması gereklidir. 

Yazılarda, terbiyeye ve usule 
büyük önem verir. Fena bir usul insanı 
hayatından edeceği için muallimlerin iyi bir 
“usul” bulmaları istenir. Bu da “az ve iyi” 
düsturudur. 

Dergide, kız çocuklarının tentene, 
oya, nakış, biçki, dikiş gibi el işleri 
öğreniminin mühim olduğu vurgusu 
yapılır. Bunun için de müsait bir ortam 
bulunulduğunda mektep mutfağında sıra ile 
yemek pişirmelerini, çamaşır yıkamalarını, 
kızların saçını taramalarını, giydirmeye 
çalışmalarını ister. 

 Muallimlerin derslerden 
daha verimli sonuçlar alabilme-
leri için anlatılan derslerin amelî 
olarak uygulanmasının verimli 
neticelere sebebiyet verileceği 
düşünür. Buna örnek olarak 
öğretmen, Coğrafya dersinde 
ova, dağ, körfez ve göller; tarih 
dersinde ise muhtelif kavimlerin 
kıyafetleri, çeşitli memleketlerin 
cami, köprü, hamam, kale ve tür-
beleri gezdirmelidir. Bu sayede 
derslerde verilen bilgilerin hem 
uygulaması gerçekleştirilmiş olur 
hem de gezilen yerlerin çocukla-
rın hafızasında daha kalıcı olması 
sağlanır. 

  Muallim, aynı zamanda 
küçük bir doktor olup çocuklarda 
beliren değişikliği fark edebilmeli, 
çocukların hasta olmamaları için 
gerekli sağlık kontrolleri, sınıfla-
rın temizliği ve ders alanlarının 
havalandırılması konusunda has-
sasiyet göstermelidir. Çocukların 
eğitimde daha başarılı olabilmele-
ri için jimnastik, resim ve müzik 
derslerinin de gerekli olduğunu 
düşünür. 

Yeni Mekteb mecmuasındaki 
yazılarda okulların durumunun 
iyi olmadığı belirtir. Dershanele-
rin ve eğitimin yetersizliğinden 
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yakınılır. Buna karşın ecnebi 
okullarındaki ortamın ise daha 
verimli ve müsait olduğu ifade 
edilir. 

Sabri Cemil ve Mustafa Şekip 
Tunç’un yazmış oldukları bazı 
yazılarında köylerde yer alan 
mektep ve muallimlerin durumu-
na değinilir. Köyde görev yapan 
muallimlerin şehirdeki muallim-
lere kıyasen daha zor şartlarda 
çalıştığı dile getirilir. 

Anaokulu fikri 1913 yılında 
iyice güncel bir mesele haline gelmiştir. 
Bu dönemdeki durumla ilgili en güzel 
yazılardan bir tanesini Sabri Cemil yazmıştır. 
O dönemde anaokulu için kullanılan yaygın 
isim Çocuk Bahçesi’dir. Halk bu bahçe 
sözü üzerinde bazı yanlış düşüncelere 
sahiptir. Yazara göre, çocuk bahçeleri bir 
okuldur. Çocuk orada hürriyet içinde kendi 
kendini geliştirecektir. Bu bakımdan çocuğa 
doğrudan müdahale edilmemelidir. O, nazik 
bir bitki gibi olduğundan gelişmesi için 
gerekli şartlar hazırlanmalıdır.

EK. 2. YENİ MEKTEP MECMUASININ 
KAPAK FOTORAFLARI

EK.2.1

1. Sayı 

Sermuharriri: Sabri Cemil

Sene: 1

Yıl: 1327/1911     

Üsküb Dârülmuallimîn Rüşdiyesi 
Heyet-i Talimiyesi tarafından her 
ayın sonunda neşredilir.
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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyetinin 1923 de Lozan Barış Antlaşmasıyla bağımsız özgür bir ülke 

olmasından sonra, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Balkan komşularıyla dostluk ve 

işbirliğini geliştirmek istemiştir. Bölgede barışın devamı için örgütlenmenin en iyi seçenek 

olduğu düşünülmüştür. Ayrıca, 1922 de İtalya da Musolini ve Almanya da Hitlerin iktidara 

gelmesi ve bu iki liderin yayılmacı ve emperyalist politikaları barış yanlısı Balkan ülkeleri 

arasın da iş birliği yapmayı teşvik etmiştir. Uzun görüşmeler ve müzakerelerden sonra, 

İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle dört Balkan ülkesi, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve 

Romanya 9 Şubat 1934 de Balkan Antantı örgütünü kurmuştur.
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ABSTRACT 

After the Republic of Turkey became an independent free country with the Lausanne 
peace treaty in 1923, the government of the Republic of Turkey wanted to develop 
friendship and cooperation withits Balkan neighbours. Organizing for the continuation 
of peace in the region was considered to be the bestoption. Inaddition, Musolini in Italy 
and Germany came to power in 1922, and the expansionist and imperialist policies of the 
set woleaders encouraged cooperation in the search for peace-oriented Balkan countries. 
After lengthy negotiations and negotiations, with the support of Britain and France, four 
Balkan countries, Turkey, Greece, Yugoslavia and Romania established the Balkan Antant 
organization on 9 February 1934.
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1. GIRIŞ

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 
uluslararası senedi olan Lozan Barış 
Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihin de 
imzalandıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti 
özgür devletler ailesine katılmıştır. Yeni 
kurulan devletin ilk işi 12 yıldır aralıksız 
savaşan ( Trablusgarp savaşı, 29 Eylül 
1911-18 Ekim 1912, / Balkan Savaşları, 
8 Ekim 1912-31 Temmuz 1913, / Birinci 
Dünya savaşı, 1914-1918 / ve Kurtuluş 
savaşı 1919-1923) Türk halkının sosyal 
ve ekonomik yaralarını sarmak olmuştur. 
Savaşlar nedeniyle genç erkeklerin askere 
alınmasıyla, ülke de genç erkek nüfus 
azalmış, doğum oranları düşmüştür.Bunun 
doğal sonucu olarak ta, ülke de çalışacak 
erkek nüfus sayısı azalmış ve üretim durma 
noktasına gelmiştir.Bu nedenle,ülke de 
yoksulluk ve kıtlık baş göstermiştir. Kurtuluş 
savaşından sonra, sosyal ve ekonomik 
yaraların sarılması için ülkenin artık 
herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması ve 
devletin bütün gücünü kalkınmaya vermesi 
gerekir. 

Ülkenin ve halkın, on iki yıl savaştan 
sonra, yeni bir gerginliğe ve savaşa 
tahammülü kalmamıştır. Mustafa Kemal 
Paşa başta olmak üzere, savaşın ne demek 
olduğunu çok iyi bilen genç Türkiye’nin 
yeni yöneticileri, ülke güvenliğini tehdit 
etme riski olan batılı komşularıyla 
sınırlarının korunması için tedbir almak ve 

muhtemeluluslararası tehlikelere karşı da 
ittifak oluşturmak ihtiyacı hissetmişlerdir. 
Bir nevi ortak güvenlik şemsiyesi altına 
girme politikası takip etmiştir. Zira Birinci 
Dünya savaşından çok sayıda ülke savaşın 
sonucundan memnun olmamış ve revizyonist 
ülkeler ortaya çıkmıştır. Bulgaristan’ın 
Yunanistan üzerinden Akdeniz’e açılacak 
bir koridor ve Romanya dan Dobrucayı 
istemesi Balkanlar da ve Türkiye’nin batı 
sınırların da yeni savaş tehlikesinin varlığını 
göstermektedir. Revizyonist ve yayılmacı 
bir politika izleyen İtalya, 1922 de Faşist 
Musolin’in iktidara gelmesiyle tehlike iyice 
artmıştır. İtalya, kendisi gibi revizyonist olan 
Bulgaristan’a destek vermeye başlamıştır. 
Türkiye, Balkan ülkeleriyle ikili ilişkilerini 
geliştirmek ve dostluk tesis etmek için 
kuruluşundan itibaren komşularıyla 
dostane ilişkiler içinde olmuş ve bunu da 
anlaşmalarla sağlamlaştırmak istemiştir. 15 
Aralık 1923 de Arnavutluk Cumhuriyetiyle, 
18 Ekim 1925 de Bulgaristan ile ve 28 
Ekim 1925 de ise Yugoslavya ile dostluk 
anlaşmaları imzalamıştır.

Türkiye, diğer iki Balkan ülkesi olan 
Romanya ve Yunanistan ile de sorunları 
vardır. Karadeniz den komşusu Romanya 
ile Lozan Barış antlaşmasın da boğazların 
statüsü konusun da tatmin olmadığı için, 
boğazların statüsünün değişikliğiyle 
Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere, aynen 
Rusya gibi, özel bir hak arayışındadır. 
Yunanistan ise Lozan Antlaşmasından sonra 
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arta kalan Patrik ve Patrikhane sorunu, 
ahali değişimi, (mübadele) gibi sorunlardan 
dolayıdostluk ve işbirliği anlaşmaları 
yapmak istememiştir.Birinci Dünya 
savaşının sonucundan memnun olmayan 
ülkeler özellikle Almanya ve İtalya savaş 
sonrası kurulan mevcut düzenden rahatsız 
oldukları için, Avrupa da yeni bir sınır çizme 
ve güç dağılımı peşindeler ve yanlarına da 
kendileri gibi Birinci Dünya savaşından 
sonra çizilen sınırları istemeyen ülkeleri 
toplamaya başlamışlar. Bu ülkelerden 
birisi de Balkan ülkesi Bulgaristan’dır. 
Bulgaristan’ın bu tutumu özellikle başta 
Yunanistan ve Romanya olmak üzere bütün 
komşularını tedirgin etmektedir. 

Statüko taraftarı İngiltere ve Fransa, 
Avrupa da ki sorunların, gerginliğin ve 
niyetlerin farkında oldukları için tedbir 
olarak, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, 
Polonya, Macaristan, Çekoslovakya ve 
Belçikaile, 1 Aralık 1925 de İsviçre’nin 
Locarno kentinde bir anlaşma imza 
etmişlerdir.Locarno anlaşmasıyla, Almanya, 
Fransa ve Belçika sınırının değişmezliğini 
kabul etmişler ve İngiltere ile İtalya da kefil 
olmuşlardır. Burada ki amaç, görüldüğü gibi 
Almanya ve İtalya’yı yeni bir maceradan 
uzak tutmaktır. Almanya dan çekinen ve 
saldırmasından kuşkulananbatılı ülkeler 
bu anlaşmayla Fransa, Belçika, İtalya ve 
İngiltere batı sınırını garanti altına almış 
oldular ama, Almanya’yı doğu sınırların da 
serbest bıraktılar, anlayışı hakim oldu, bu 

durum da doğu Avrupa ve Balkan ülkelerini 
tedirgin etmiştir. Balkan ülkeleri, bir tarafta 
Statükocu İngiltere-Fransa grubu, bir tarafta 
revizyonist, Almanya-İtalya grubu, diğer 
yanda ise Sovyetler Birliği arasın da tercih 
yapmak zorun da hissetmektedir. Bulgaristan 
kendisi de Birinci Dünya savaşı sonucundan 
memnun olmadığı için revizyonist gruba 
daha yakın durmaktadır. Türkiye ve 
Yunanistan daha ziyade Statükoculara 
daha yakın durmaktadır. Arnavutluk İtalya 
baskısıyla revizyonistler tarafın da yer 
almaktadır. Yugoslavya, Sovyetler Birliği 
ve Statükoculara daha yakın durmaktadır. 
Romanya ise Bulgaristan’ın Dobruca 
üzerinde ki iddiası nedeniyle Statükocu 
olan tarafa daha yakın durmaya başlamıştır.

Türkiye ve Yunanistan, Lozan Barış 
antlaşmasından arta kalan, aralarında ki 
sorunları çözdükten ve 10 Haziran 1930 
tarihinde anlaşma imzaladıktan sonra, 
Balkan ülkeleri arasın da barışın tesisi 
ve revizyonist ülkelere karşı dayanışma 
ve işbirliğini sağlamak için bir ittifak 
anlaşması yapmak için faaliyetlere 
başlamışlardır. Yukarı da not ettiğimiz 
ikili anlaşmalardan ziyade Türkiye ve 
Yunanistan, Balkan ülkelerinin tamamını 
kapsayan bir ittifak arayışına girdiler. 
Politikacı, entelektüeller ve basın Balkan 
ittifakı fikrini desteklemekteydiler. Bu 
konuda ilk ciddi ilerleme, 6-10 Ekim 1929 
tarihin de, Milletlerarası Barış Bürosunun 
Atina da düzenlediği 27. Evrensel Barış 



98

Prof. Dr. Haydar Çakmak

Kongresin de olmuştur. Bu kongre de, 
Balkanlar da, Birlik ve ittifak düşüncesinin 
ateşli savunucusu, Yunanistan eski 
başbakanıPapanastasiu, Balkan ülkeleri 
arasında ki sorunların çözümü, dostluğun 
tesisi ve ittifak yapılaması konuların 
da çalışacak bir enstitünün kurulmasını 
teklif etmiştir. Bu teklif katılımcı Balkan 
ülkeleri tarafından olumlu karşılanmış ve 
ayrıca Balkan ülkeleri arasın da bir dizi 
konferanslar yapılması kararı alınmıştır.İlk 
toplantı bir yıl sonra 5 Ekim 1930 da Atina da 
yapıldı. Bu toplantıya altı Balkan ülkesinin ( 
Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, 
Yunanistan ve Yugoslavya) tamamı katıldı. 
Bu toplantı da iki temel konu ele alınmıştır. 
Birincisi, Balkan Ülkeleri arasın da siyasi 
işbirliği için çareler arama, ikincisi ise 
Balkan ülkeleri arasında bir örgütlenmeye 
gitme, sürekli bir birlik oluşturma konusun 
da çalışmaktır. Bunları gerçekleştirmek için 
Balkan ülkeleri dışişleri bakanlarının her yıl 
toplanmasıve ülkelerarasında ki sorunların 
çözümünde barışçıl yolların kullanılması 
kararı alınmıştır. Ayrıca bir saldırı durumun 
da Balkan ülkelerinin birbirlerine yardım 
etmesini sağlayacak bir örgütlenmeye 
gidilmesi kararı da alınmıştır.

İkinci Balkan toplantısı, altı Balkan 
ülkesinin iştirakiyle, 20 Ekim 1931 de 
İstanbul da ve 25 Ekimde Ankara da devam 
etmiştir. Bu toplantı bir Balkan Birliğinin 
kuruluşu için adım atma arayışına sahne 
olmuştur. Bu nedenle de ülkeler arasında 

ki farklı görüşler de ortaya çıkma fırsatı 
bulmuştur. Revizyonist Bulgaristan ile, 
İtalya’nın kontrolün de olan Arnavutluk, 
Balkanlar da bir birlik kurulması fikrine 
karşı çıkmışlardır. Diğer dört ülke olumlu 
yaklaşmıştır. Atatürk, 25 Ekim de Ankara da 
Balkan ülkeleri delegelerine birlik çağrısı 
yapan bir konuşma yapmıştır.“ ..Bugünün 
hakiki icapları Balkan milletlerinin, devrin 
hükümet ve riayete mecbur kıldığı, yepyeni 
şartlar ve kayıtlar ve geniş bir zihniyet 
altında birleşmelerinde ki faydanın büyük 
olduğunu göstermektedir. Balkan Birliğinin 
temeli ve hedefi, karşılıklı siyasi müstakil 
mevcudiyete saygı ile dikkat ederek iktisadi 
sahada, kültür ve medeniyet vadisinde 
teşriki mesai eylemek olunca, böyle bir 
eserin bütün medeni beşeriyet tarafından 
takdirle karşılanacağına şüphe edilemez.” 
Atatürk, Balkanlar da kurulacak bir birliğin, 
hem bölge ülkeleri için, hem de savaş sonrası 
politik ve ekonomik sıkıntıları yaşayan 
gergin Avrupa için,barışın sağlanması ve 
refahın kazanılmasın da yararlı olacağı 
kanaatindedir. Atatürk, 1 Kasım 1931 de, 
TBMM’nin açılışın da ülkelerin gündeminde 
olan Balkanlar da birlik konusunda ki 
düşüncesine ve Türkiye’nin rolüne şu 
şekil de değinmiştir. “ Balkan milletleri 
arasın da barışı ve anlaşmayı hedefleyen 
her millete mensup özel teşekküllerin 
çalışmalarını taktirle anmak benim için 
hususi bir zevktir. Türkiye, coğrafi vaziyeti 
itibariyle Balkanlar da barışın korunması 
ve kuvvetlendirilmesinde bilhassa ilgilidir. 
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Komşularıyla hemen hiçbir davası ve 
ihtilafı bulunmamak durumu Türkiye’nin 
temennilerine özel bir samimiyet izafe 
etmek tabiidir” Bu toplantı da Bulgaristan, 
diğer Balkan ülkeleriyle aynı düşünce de 
olmadığını açıkça beyan etmiş ve üçüncü 
konferans toplanıncaya kadar da birçok 
platform da bu düşüncesini sürekli dile 
getirerek istekleri yerine getirilmediği taktir 
de uzlaşmayacağı mesajını vermiştir.

Üçüncü Balkan konferansı,daha anlamlı 
ve ikna edici bir olaydan sonra toplanmıştır. 
Zira,5 Mart 1933 de Hitlerin seçimle iktidara 
gelmesi, Avrupa da ciddi bir dönemin 
başlamasına neden olmuş ve ülkeler bu yeni 
Alman yönetimini dikkate almak zorun da 
kalmıştır.Balkan ülkeleri üçüncü kez 23 
Ekim 1933 de Romanya’nın başkenti Bükreş 
te toplanmıştır. Bu toplantı ya Bulgaristan’ın 
olumsuz tavrı damgasını vurmuştur. 
Bulgaristan, Balkan ülkeleri arasın da azınlık 
sorunlarının çözülmediği sürece bir birlik 
kurmanın mümkün ve doğru olmadığını 
bildirmiştir. Bu cümlenin altın da yatan 
sorun ve istek diğer bütün ülkeleri rahatsız 
etmektedir. Zira, Bulgaristan azınlıkları 
bahane ederek komşularından toprak 
talebin de bulunmaktadır. Yugoslavya’dan 
Makedonya’yı, Yunanistan’dan, Akdeniz’e 
açılacak bir koridor ve Romanya’dan ise 
Dobruca’yı istemektedir.

 Katılımcı ülkeler azınlık hakları konusunu 
gündeme almış ancak toprak konularını 

konuşmayı ret etmeleri üzerine Bulgaristan 
toplantıyı terk etmiştir. Bu toplantı da, 
ülkeler, gümrük birliği, Balkan Ticaret ve 
Sanayii Odası, Postalar Birliği, Kültürel 
değişim çalışmaları gibi konularda işbirliği 
kararı almışlardır. Bulgaristan olmadan 
Balkanlar da bir işbirliği aranan ve 
beklenen sonucu vermeyeceği muhakkaktır. 
Ancak, Balkan ülkeleri, Bulgaristan’ın bu 
yayılmacı politikalarının bölge barışını 
bozacağını, dolaysıyla bunun caydırılması 
ve durdurulması gerektiğinin farkın da 
olarak Bulgaristan olmadan da yola devam 
etmek istemişlerdir. Son bir hamle olarak 
başbakan İsmet İnönü ve dışişleri bakanı 
Tevfik Rüştü Aras, dördüncü toplantıdan 
önce Bulgaristan’ı ikna etmek için 20 Eylül 
1933 de Bulgaristan’ı ziyaret etmişler ve 
Bulgarlar isteklerinden vazgeçmemişlerdir. 
Bu ziyarette, ikili ilişkiler de önemli olan 
1929 Türk-Bulgar tarafsızlık, uzlaşma ve 
hakemlik anlaşması beş yıl daha uzatılmıştır.

 Dördüncü konferans toplanmadan önce 
ülkeler kendi araların da ikili anlaşmalar 
yapmışlardır. Türk-Yunan anlaşması 
14 Eylül 1933 de, Türk-Romanya 17 
Ekim 1933 de, Türk-Yugoslav anlaşması 
28 Kasım 1933 de gerçekleşmiştir. Bu 
anlaşmalar, sınırların değişmezliği, dostluk, 
saldırmazlık ve işbirliğini içermektedir. 
Ayrıca ülkeler arasında ziyaretler de 
yoğunlaşmıştır. Hitlerin iktidarı Balkan 
ülkelerini de tedirgin etmiştir. Birinci dünya 
savaşının sonucundan memnun olmayan 
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ve yeni bir toprak paylaşımı isteyen 
Revizyonistler Hitlerin iktidarıyla daha 
güçlü hale gelmişlerdir.

Dördüncü Balkan konferansı, dört ülkenin 
iştirakiyle( Romanya, Türkiye, Yugoslavya 
ve Yunanistan), 5 Kasım 1933 de Selanik 
te toplanmıştır. Bu toplantı da bir Balkan 
Paktı kurulması kararı alınmıştır.Yunanistan 
dışişleri bakanı Maximos, kurulacak Balkan 
Paktı konusun da istişarelerde bulunmak 
için Ocak 1933 de Londra, Paris ve Roma 
ya giderek bu ülkelere bilgi vermiştir. 
İngiltere ve Fransa Balkan Paktına destek 
vereceklerini bildirmiş İtalya ise dinlemekle 
yetinmiştir.

Dördüncü Balkan konferansına, Balkan 
ülkelerinin tamamı davet edilmiş ve özellikle 
de Bulgaristan’a kapıyı açık bırakmışlardır. 
Dört Balkan ülkesi dışişleri bakanları 5 
Şubat 1934 de Belgrat ta toplanmış ve 
kurulacak Balkan Antantının anlaşma 
metnine son şeklini vermişlerdir. 9 Şubat 
1934 tarihinde Atina da toplanan Romanya, 
Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan 
dışişleri bakanları “Balkan Antantı Paktını” 
imzalamışlardır. Paktın, bir girişi, üç 
maddesi ve bir de gizli protokolü vardır. 
Birinci maddesin de “dört ülke, birbirlerinin 
Balkan sınırlarını garanti ederler” dolaysıyla 
Türkiye’nin Balkan olmayan doğu sınırları 
garanti dahilinde değildir. İkinci maddesi, 
“Antlaşma da belirlenen çıkarların tehdit 
edilmesi durumun da alınacak tedbirler 

konusun da birbirlerine danışırlar. Antantı 
imzalamamış herhangi bir Balkan devletine 
karşı birbirlerine önceden haber vermeden 
siyasi hiçbir harekette bulunamazlar. 
Taraflardan birinin oluru olmaksızın diğer 
herhangi bir Balkan ülkesine karşı siyasi 
hiçbir yükümlülük altına giremezler” Bu 
madde ile Balkanlar da, gerginlik, çatışma 
ve savaş gibi durumlara önceden müdahale 
etme imkanı ve Balkan ülkeleri arasında 
ki gerginlikleri çözme amaçlanmaktadır. 
Bu madde yazılırken daha çok Bulgaristan 
dikkate alınmıştır. Üçüncü maddesi, “ 
Bu anlaşma imzalanınca yürürlüğe girer. 
Bu anlaşma her Balkan ülkesine açıktır.” 
Bu madde, anlaşmaya dahil olmayan iki 
Balkan ülkesi Bulgaristan ve Arnavutluk 
cumhuriyetini kastetmektedir.

 Bu anlaşmaya ilave olarak taraflar arasında 
gizli bir de protokol yapılmıştır. Bu 
protokole göre “Taraflardan biri Balkan 
devleti olmayan birisinin saldırısına uğrar 
ve bir Balkan ülkesi de bu saldırgan ülkeye 
yardım ederse, taraflar yardım eden Balkan 
ülkesine karşı beraber savaşa girerler.” Bu 
gizli protokole Türkiye ve Yunanistan rezerv 
koymuşlardır. Türkiye, Rusya ile Romanya 
arasın da çıkacak bir savaşta Romanya 
ya yardım etmeyeceğini, Yunanistan 
ise İtalya’ya karşı herhangi bir savaşa 
girmeyeceğini belirtmiştir. Dolaysıyla bu 
iki çekince, antlaşmanın Bulgaristan’a 
karşı yapıldığını açıkça göstermektedir. 
İtalya’nın Ege adaları ve Antalya hevesi 
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olduğu bilinmektedir. Yunanistan, bir Türk 
– İtalyan savaşına karşı tarafsız kalacağını 
belirtmiştir. Bulgaristan’ın Türkiye den 
açıkça bir toprak talebi olmamakla birlikte, 
şartlar uygun olduğun da böyle bir niyetinin 
olduğu ve başka bir fırsatı değerlendireceği 
bilinmektedir.

Balkan Antantı, imzadan hemen sonra 
yürürlüğe girmiş ve örgütün düzenli 
çalışabilmesi için gerekli alt yapı, 
sekretaryası, yasal düzenlemeler için özel 
komisyon, kültür, tarım, ulaştırma, maliye 
ve ekonomik konsey oluşturulmuş ve bu 
konularda çalışmalar başlatılmıştır. 2 Kasım 
1934 de Balkan Antantı Paktının statüsü 
imzalanmıştır. Varılan mutabakatla,dış işleri 
bakanları, yılda en az iki kez toplanmaları 
kararı almışlardır. Balkan Antantının iki 
savaş arasın da ve ikinci dünya savaşının 
taraflarının henüz net bir şekil de belli 
olmadığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle 
ve Avrupa’nın güçlü ülkelerinin de Antanta 
karşı tavırlarının da çok net olmadığı için, 
başarılı bir sonuç çıkmayacağı düşüncesi 
hakimdi. Zira kurucu devletler güçlü 
olmayan ve tek başlarına büyük güçlerle 
mücadele edemeyecek durum da olan 
devletlerdir. Ayrıca, İngiltere ve Fransa’nın 
bu tarih te güçlü bir destek vermemeleri, 
Hitler ve Musolini’ninagresif tavrı, 
kurucuları endişeye sevk etmiştir.

İtalya, 02.10. 1935 de Habeşistan’a 
saldırınca Balkan Antantı saldırıyı kınama 

cesareti göstererek ilk sınavından geçmiştir. 
İkinci önemli sınav ise, Türkiye açısından 
son derece önemli olan 1923 Boğazlar 
sözleşmesinde Türkiye lehine değişiklik 
yapılması için yapılan çağrıya Antant 
üyelerinin Türkiye’ye olumlu cevap 
vermeleridir. Atatürk, yeni bir savaşın 
geldiğini görmekteydi. Revizyonist ve 
statükocu ülkeler Türkiye’yi yanlarına 
çekmek istiyorlardı. Türkiye bu rekabetten 
ve olumlu ortamdan yararlanarak kendi 
aleyhine olan 1923 boğazlar sözleşmesini 
değiştirmek için başvurusunu yapmış ve 
olumlu yanıt almıştır.Bilindiği gibi Montreux 
Boğazlar sözleşmesini,taraf devletler 
20 Temmuz 1936 da imzalamışlardır.
Türkiye’ye yapılan bu yardım da Antantın 
başarı hanesine yazılması gerekir. Diğer 
imzacı ülkeler de nasıl olsa yeni savaş 
çıkacak ve bu yapılan değişiklikte tekrar 
değişecektir. Dolaysıyla bu geçiş dönemin 
de Türkiye’yi memnun etmek onların da 
işine gelmekteydi. Bilindiği gibi Türkiye 
savaş dışı kalmayı başarmış ve anlaşma 
aynen devam etmiştir.1936 dan itibaren 
Hitler revizyonist politikasına başlamıştır. 
Kendisi gibi yayılmacı olan Musolini ile 
yakın ilişki kurmaya başlamıştır. İtalya’nın 
1935 Habeşistan işgalini desteklemiştir. 
Antant üyesi Yugoslavya, İtalya’nın 
teşvikiyle Bulgaristan ile 24 Ocak 1937 de 
bir dostluk anlaşması imza ederek Antantın 
temel hedefine aykırı davranmıştır. Her 
ne kadar diğer üyelere haber vermişse de 
bu anlaşma Antantın geleceği konusun da 
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kuşkular yaratmaya neden olmuştur. Bunun 
sıkıntısı sürerken Yugoslavya, iki ay sonra 
25 Mart 1937 de bu kez İtalya ile bir dostluk 
anlaşması yapmıştır. Başbakan İnönü 7-14 
Haziran 1937 de Balkan ülkelerini ziyaret 
ederek Antantın devamını sağlamaya 
çalışmıştır. Türkiye ve Antant, 14 Eylül 
1937 de İsviçre’nin Nyon kentin de yapılan 
İtalya karşıtı, Akdeniz’in güvenliğini 
sağlayan Nyon anlaşmasına taraf olmuştur. 
Bu anlaşmaya katılan Antantın, İngiliz-
Fransız tarafında olduğunu göstermektedir. 
31 Temmuz 1938 de Balkan Antantı ile 
Bulgaristan’ın yaptığı işbirliği anlaşmasıyla 
Trakya sınırının askersizleştirme şartının 
kaldırılması Antantın asıl amacını ortadan 
kaldırmış oldu. Bulgaristan Trakya bölgesine 
asker konuşlandırma hakkı elde etmiş oldu. 
Avrupa bu tarihte hızla ikinci dünya savaşına 
doğru ilerlemektedir. Almanya 1 Eylül 1939 
da Polonya’ya girerek ikinci dünya savaşını 
başlatmıştır. Balkan Antantı çaresizliğini 
görmüş ve son toplantısını 24 Şubat 1940 
da Belgrad ta yapmıştır. Üye ülkeler 
çıkarları gereği ve her ülkenin kendisinin 
yaşadığı tehlikeler nedeniyle aralarında 
ki dayanışmanın bir faydası olmayacağını 
görmüş oldular. Almanya, Ocak 1941 de 
Romanya, Mart1941 de Bulgaristan ve 
Nisan 1941Yunanistan ve Yugoslavya’yı 
işgal etmiştir. Dolaysıyla Balkan Antantı 
doğal olarak son bulmuştur.  
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ÖZET

Son yıllarda bilgisayar sistemlerinin gelişimi büyük olmuştur. Kuruluşların bir süre 
sonra sunucularını yeni daha hızlı sunuculara geçirmeleri gerekir. Ayrıca son birkaç yılda, 
geleneksel sistemlere göre önemli bir avantaj sağladığı için bulut sistemlerinin kullanımı 
önemli ölçüde artmıştır. Bulut sistemleri, maliyet performansına kıyasla daha verimli, 
uyarlanabilir, daha güvenlidir.

Bu nedenlerle, birçok kuruluş mevcut sistemleri ve uygulamaları yeni sistemlere taşıyarak 
bu değerden hızlı bir şekilde yararlanmak istemektedir. Ancak yeni sistemlere ve bulutlara 
geçiş dikkatli bir planlama ve strateji gerektirir. Geçişte başarı için kilit noktalardan biri, bir 
iş uygulamasını çalıştırmak için en uygun platformu ve öncelikleri belirlemektir. Başarılı 
bir göç sağlamak için, eğitim ve en önemlisi uygulamaya hazırlığı kapsayan güçlü bir 
plan oluşturulması önemlidir. Bunu yapmak için, ilk teknik planların ve iş gerekçelerinin 
başarıyla nasıl oluşturulacağını belirlemek, yüklerin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak 
ve taşımayı işletme üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olmak gerekir.
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ABSTRACT

In recent years the development of computer systems has been great. Organizations have 
to migrate their servers to the new faster servers after a while. Also in the past few years, the 
use of cloud systems has increased significantly, as it provides a significant advantage over 
traditional systems. Cloud systems are more efficient, adaptable, more secure compared to 
cost performance.

For these reasons, many organizations are looking to quickly exploit this value by moving 
existing systems and applications into new systems. But migration to new systems and 
clouds requires careful planning and strategy. One of the key points for success in migration 
is to determine the optimal platform and priorities for running a business application. In 
order to enable successful migration, it is important to establish a strong plan that covers 
training and, most importantly, application readiness. To do this, it is necessary to determine 
how to successfully create the initial technical plans and business justifications, to ensure 
that the loads work as expected, and to conduct the migration with limited impact on the 
business.
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GİRİŞ

Neden migrasyon gereklidir?

İlk bakışta, migrasyon teknik bir karar 
gibi görünebilir, ancak özünde bu bir 
ticari karardır. Sonuçta, temel soru şudur: 
Çalışmanızı buluta veya başka bir sisteme 
göç etmeye motive eden nedir? Bulutun 
avantajları evrenseldir - azaltılmış işletme 
maliyetleri, daha hızlı modernizasyon 
fırsatları, artan güvenlik, verimlilik ve 
düşük işletme maliyetleri. Donanım 
desteğinin azalması, artan yönetilebilirlik 
ve süreç verimliliği nedeniyle, yalnızca 
sanal makine kaynaklarının (VM) 
yapılandırmasında ortalama% 20-30 
tasarruf sağlayabilir (Uddin M, 2013). 
Yönetimin ve bütçe tahliyesinin gözetimini 
azaltarak (Beloglazov A, 2010), daha fazla 
zaman ve çabayı hızlı yazılım ve çözüm 
geliştirmeye odaklayabiliriz (Zhou M, 
2010). Altyapının bir hizmet olarak (IaaS) 
ve platformun bir hizmet olarak (PaaS) 
daha hızlı konuşlandırılması, işletmelerin 
bundan daha hızlı ve daha sık kurtulmasını 
sağlayacaktır.

Başka bir yeni sisteme geçişin de birçok 
avantajı vardır. Yeni sunucu sistemleri daha 
hızlı daha az güç tüketir (CL, 2016) ve yeni 
işletim sistemlerine, her gün değişen ve 
daha fazla kaynak gerektiren uygulamalara 
uyarlanır. Eski yapılandırmalar yeni 
yazılımın gereksinimlerini karşılayamaz. Bu 
ihtiyaçlar nedeniyle, sistemlerin taşınması 

bulut sistemlerinde veya yeni fiziksel 
sunucularda dikkate alınmalıdır. Sistem 
geçişi sizi tehlikeli virüslerden koruyabilir. 
Sistemin iyi yapılmış bir yedeği, virüs 
bulaşmışsa sistemi önceki durumuna geri 
yüklemek için kullanılabilir.

Buluta geçiş yapmak zor olmak zorunda 
değil. Doğru araçlar ve süreçlerle bir 
migrasyon projesi hızlı ve sorunsuz 
olabilir. Kaldırma ve vites değiştirme 
gibi yöntemlerin sizi hızla buluta nasıl 
taşıyacağını açıklamaya çalışacağım - 
maliyetleri hemen düşürüp gelecekteki 
bulut modernizasyonuna odaklanmanıza 
izin vereceğim.

Veritabanı veya donanım kurtarma. Bulut, 
geliştirme ekiplerinin hızı% 33’e kadar 
artırabileceği modern gelişim için entegre 
bir platform sağlar. Sonuçta, mevcut ortamı 
buluta aktararak, işlemi hızlandırmak 
için daha iyi bir konuma katkıda bulunur. 
Maliyetleri azaltarak ve daha verimli bir 
şekilde yöneterek, bulut platformu bir BT 
grubunun temel stratejik projelere geri 
yatırım yapma, uygulama geliştirmeyi 
iyileştirmede güvenliği ve güvenilirliği 
artırma yeteneğini anında etkileyebilir.

Taşıma işlemini incelerken dikkate alınması 
gereken ön adımlar

Tekrarlama, yeniden yapılandırma ve revizyon için 
farklı yaklaşımlar, bulut yükleri. Taşıma projesini 
hızlandırmak için kullanabileceğiniz araçlar.
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ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Sistemleri taşımadan önce Sanal Makineler 
hakkında bazı temel şeyleri bilmeniz 
gerekir. Sanallaştırma teknolojisi, güçlü 
ve pahalı bilgisayarlar yetersiz kullanıldığı 
için donanım kaynaklarının kullanımını 
artırmak için IBM tarafından 1960 yılında 
(Barham P, 2013) geliştirilmiştir. İşletim 
Sistemi (OS) ile Sanal Makine Monitörü 
(VMM) veya hiper yönetici adı verilen ve 
çeşitli VM’leri kontrol eden, yöneten ve 
haritalayan sistem donanımı arasında çalışan 
ince bir yazılım katmanıdır. (konuk işletim 
sistemi uygulamaları) tek bir platformda. 
Fiziksel makinenin kapasitesine bağlı 
olarak, bir fiziksel makineye birkaç sanal 
makine kurulabilir. Popüler sanallaştırma 
yazılımlarına örnek olarak VMware ESX 
ve ESXi (vSphere ESXi Bare-Metal 
Hipervizörü), Sanal makine tabanlı bir 
çekirdek (KVM) (KVM, n.d.) verilebilir. , 
Microsoft Virtual PC, Microsoft Hyper-V, 
Oracle VM VirtualBox ve Mac için Parallels 
Desktop (PD, nd).

Fiziksel Bir Makinedeki Sanal Makineler

Migrasyon türleri

Kurulu işletim sistemlerine göre sanal 
makineler, veritabanları, sistemlere diğer 
sistemlere geçişte kurulan uygulamalar 
farklıdır (Xu F, 2014). Bazı migrasyon 
türleri:

• Canlı Migrasyonlar

• Sanal Makinelerin Taşınması

• Windows Server’ın başka bir fiziksel 
sunucuya geçişi,

• Windows Server’ın başka bir IP adresine 
sahip başka bir fiziksel sunucuya taşınması,

• Sanal makinelerin Vmware’e taşınması

• AWS’ye Vmware geçişi

• Platform geçişi

• Bulut sistemlerinin migrasyonu

• Azure SQL Veritabanına SQL Server geçişi

• Bulut’tan başka bir Bulut sistemine geçiş: 
Azure’dan Amazon’a geçiş - AWS

Canlı Migrasyon İşlemleri

Bu makineleri migrasyon işleminde şunları 
kullanacağız:

Server 1 ve Server 2 de, i3 işlemci, 8 GB 
Ram, 240GB SSD

İşletim sistemi: Ubuntu 18.04.2 LTS

KVM / Qemu’da kurulu sanal makine
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Име на серверот Server1 Server2 

   
Serverin IP adresi 192.168.0.154 192.168.0.155 
Kullanıcı adı server1 server1 
İşletim sistemi Ubuntu 18.04.2 LTS Ubuntu 18.04.2 LTS 
Virtual Manager KVM / Qemu KVM / Qemu 
Sanal sunucuda yüklenen 
İşletim sistemi 

 

1. Ubuntu ve web 
uygulama “Hello 
World” döndürür

 2. Linux Mint

192.168.0.156 

Yüklü değil 

   
Çevrimiçi migrasyon 
adımları 

  

SSH  in aktivasyonu

Resim.1

sudo apt update 

 

sudo apt install openssh-
server 

sudo systemctl status ssh  

sudo apt update 

 

sudo apt install openssh-server 

sudo systemctl status ssh 

1. QEMU Virtual 
Manager in yüklenmesi 

sudo apt update  

  

sudo apt install qemu 
qemu-kvm libvirt-bin  
bridge-utils  virt-manager 

 sudo service libvirtd start 

sudo update-rc.d libvirtd 
enable 

sudo apt update  

  

sudo apt install qemu qemu-
kvm libvirt-bin  bridge-utils  
virt-manager 

sudo service libvirtd start 

sudo update-rc.d libvirtd enable 



109

HİKMET 33 - Mayıs  2020

2. NFS Server in 
yüklenmesi

sudo apt-get update 

sudo apt install nfs-kernel-
server 

sudo chown 
nobody:nogroup /var/lib/
libvirt/images 

sudo chmod 777 /var/lib/
libvirt/images (folderot 
kade nie instaliran 
virtuelnata masina) 

sudo nano /etc/exports 

/var/lib/libvirt/images  

 

3. Authenticity of hosts 
using ssh keys 

 

ssh-keygen 

  

ssh-cop-id remote ssh 
server2@192.168.0.155 

 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install nfs-
common 

sudo chmod 777 /var/lib/
libvirt/images 

sudo mount 192.168.0.154:/
var/lib/libvirt/images /var/lib/
libvirt/images 



110

Mr.İlker Ali,  Mr.Fehmi Skender

1. Migrasyonun başlan-
ması

 Resim 4 

 virsh list( checking 
existing virtual machines) 

 

virsh migrate --live 
--domain ubuntu --verbose 
--copy-storage-all 
--desturi qemu+ssh://
server1@192.168.0.155/
system 

 

virsh list 

Checking for migrated virtual 
machine  
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BULGULAR

Bir sistemi canlı taşımanın bir yolunu 
açıkladık. Migrasyonun başka türleri de 
mevcuttur. Ayrıca KVM, QEMU, Citrix 
XenServer, Microsoft Sanal PC, Microsoft 
Hyper-V, Oracle VM VirtualBox, Mac 
için Parallels Desktop, vb. gibi farklı 
programlarla arayüzlerde ve geçiş 
adımlarında küçük farklılıklar vardır.

Microsoft, Google Cloud, AWS - 
Amazon Cloud ve diğerlerinden Azure gibi 
bulut geçişlerinin hepsinin özel arayüzleri 
ve biraz farklı geçiş sistemleri vardır.

SONUÇ

Sistemlerin yeni platformlara 
taşınması zor olmak zorunda değildir. 
Gerekli uygulamaların nasıl çalıştığını, 
hangi programları kullandığını, hangi 
veritabanlarıyla çalıştığını bilmek önemlidir. 
Talimatları izleyerek yeni sistemlere veya 
yeni bulutlara geçmek kolaydır. Çevrimiçi 
migrasyonun diğer klasik yöntemlere 
kıyasen zaman açısından çok avantajlıdır. 

İleride diğer platformların bulutlara ve 
buluttan farklı buluta taşınmasındaki hız ve 
teknikler araştırılmalıdır. Taşıma sırasındaki 
zaman kaybının azaltılması araştırımalıdır.
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DERGİNİN YAYIN 
İLKE KURALLARI VE 

YÖNERGELERİ

BAŞLAMADAN ÖNCE

Çalışma müellifi (makale sahibi)

 Yazarlar, taslağa, tasarıya, icrasına 
veya etüdün  açıklanmasında önemli ölçüde 
katkıda bulunanlara sınırlı olması gerekir. 
Önemli ölçüde katkıda bulunanlar ortak yazar  
olarak sayılmaları gerekir. Araştırma projesinin 
muhtelif konularında katkısı olanlar, katkıda 
bulunanlar olarak geçecektir. 

 Müellif, listeye geçen ortak yazarların, 
hazırlanan çalışmanın son şeklini görüp 
yayınlamak için sunulması konusunda razı 
olduklarını sağlamalıdır. 

Çalışma müellifi

Çalışmanın gün yüzü görmesinde katkısı 
olanların tümü listeye geçerek, ortak yazarlar 
olarak adlandırılmalıdır. Çalışmanın hazırlığında 
yer alan ve katkıda bulunan diğerleri iştirakçı 
olarak kabul edilmelidir. Yayınlamak için kabul 
edilecek çalışmanın son şeklini kabul etmeden 
önce, müellifin ve ortak yazarlar, çalışmanın 
son şeklini teyit etmesi gerekmektedir. 

Müelliflerde değişmeler

 Müelliflerde değişme olarak, 
çalışmanın kabul edilen şeklinde ilave, silme, 
müelliflerin adlarında yeniden düzenleme 
anlamına gelmektedir. Versiyonun onlayn 
şekilde kabul edilmesinden sonra, yazarlar veya 
ortak yazarlar tarafınca düzeltme kabul etmek 
mümkün değildir. 

 Yazar hakkında düzeltme yapmak 
ihtiyacı duyulduğunda, aşağıda verilen 
hususlara riayet etmek gerekmektedir: 

1. Yazarın  eklenmesi veya silinmesinin nedenini 
bildirmek 

2. (tarayıp e-posta ile gönderilmiş) Listeden bir 
yazarın eklenmesi veya silinmesi ile ilgili tüm 
yazarların rızasının olduğunu ispatlayan yazılı 
teyit.

3. Editör, yazarın listeye eklenmesi veya 
silinmesi gerektiğini bildirecek ve onun rızasını 
isteyecektir. 

 Yazar tarafından gereksinimler 
gönderilmediği durumunda, göz önünde 
bulundurulmayacaktır. 

Orijinellik ve sahtelik 

 Müelliflerden makalenin orijinel 
yazılı şeklini sunmaları istenmektedir. Diğer 
müelliflerden fikirler kullanmak istenildiğinde, 
onların yazılı rızaları gerekmektedir. Sahteciliğin 
her türü, ahlaka aykırıdır ve kesinlikle 
cezalandırılacak ve kabul edilmeyecektir. 
Müellif veya yazarlardan, çalışmanın dergiye 
yayınlanmasından önce, çalışmasını sahteliğe 
karşı yoklayacak proğramlar kullanması 
gerekmektedir. Yazı İşleri Kurulu sunulacak 
olan çalışmayı sahteliğe karşı yoklama hakkına 
sahiptir ve sahte olduğu tespit edilirse, müellife 
bildirmekle yükümlüdür.                 

Açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları

 Çok sayıda açıklama ve çıkar 
anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir. Çalışmanın, 
maddi olarak desteklendiği kurumda 
yayınlanması, çıkar anlaşmazlıkların ortaya 
çıkmasından korunmanın en iyi yoludur. 

 Metnin sonunda, “Çıkar 
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anlaşmazlıkları” alt başlığı altında, tüm 
yazarlar, herhangi bir çalışmanın başından üç 
yıl boyunca mali (dolaylı veya dolaysız), kişisel 
veya diğer kişiler veya kurumlarla olan ilişkiler 
konusunda  var olan ve olagelmesi beklenebilen 
çıkar anlaşmazlıklarını beyan etmelidirler. 

Yayınlanan çalışmalarda temel hatalar 

Yazar, yayınlanan yazıda herhangi bir hatayı 
tespit ettiği durumda, anında dergi editörünü 
veya yayınevini bildirmelidir. Hata durumunda 
yazar, hatayı bertaraf etmek için Yazı İşleri 
Kurulu ile işbirliği yapmalıdır. 

Müellifin Hakkı

Dergiye orijinel  el yazısının sunulduğunda, 
çalışmanın orijinel olduğu ve önceden başka 
bir yerde yayınlanmadığı olarak düşünülecektir; 
çalışmanın yayınlanmasından önce imzalaması 
için müellifine gönderilecek, çıktısı alınacak 
ve online yüklenecek ve yayınevinin rızası 
olmadan, ticaret amaçlı, başka bir yerde aynı 
şekilde ve farklı bir dilde yayınlanmayacaktır. 

Yazarlar, sunum öncesi ve sunum süreci 
esnasında çalışmalarını internete yükleme 
hakkına sahiptir ve hatta teşvik edilmektedir 
(örnek olarak: kurumların bilgi havuzlarına 
veya kendi veb sitelerine) 

Müellif olarak, kendi çalışmanızı yeniden 
kullanma konusunda muhtelif haklara 
sahipsiniz. 

Ortak Yaratıcılık Katkısı (CC BY) 

 Bu, diğer şahıslara; yazarın onurunu 
ve şöhretini zedelemeyecek şekilde makaleye 
değişiklikler yapmadıkları sürece, makalenin 
dağıtımını ve kopyalanmasını, alıntılar, özetler 
ve buna benzer versiyonlar yaratmasını, makale 
ile ilgili ve makaleden uyarlamalar ve benzer 

çalışmalar yapmasını (tercüme gibi), ortak 
çalışmaya ilave etmesini (antoloji gibi), hatta 
ticari amaçlı çalışmalar da yapmasını sağlar. 

Ticari amaç gütmeyen Ortak Yaratıcılık Katkısı 
(CC BY-NC-ND) 

Ticari amaç gütmemek şartıyla ve makaleyi 
değiştirmeyeceği sağlandığı sürece, 
diğer şahıslara makalenin dağıtımını ve 
kopyalanmasını, ortak çalışmaya ilave 
edilmesini (antoloji gibi) sağlar. 

YENİ SUNUMLAR

El yazılarının sunumu sadece onlayn olmalıdır, 
işlemler tamamen onlayn ve siz, kılavuz 
eşliğinde adım adım dosyaları yaratacak ve 
yüklemiş olacaksınız. Elektronik sunumlar 
ana işlemleri azaltır ve de birkaç kez gözden 
geçirilimesi ve yayına sunulması süresini azaltır.

Makalenizi hazırlamak için HİKMET 
kullanmalısınız ve bu versiyonu 

http://hıikmet.mk sitesinden yüklemelisiniz.

Biçimlendirme gereksinimleri

Hazırlanan makale IJCRSEE kalıbıyla 
biçimlendirlimelidir. Yazarlar için bazı 
parametreler vardır. Makaleniz vidyo ve/veya ek 
malzemeler içerirse, bunlar da gözden geçirilme 
amaçlı birincil sunumda dahil edilmelidir. 
Makaleyi net olarak belirlenmiş bölümlere 
bölünüz. 

El yazısının yapısı

Baş sayfa

Baş sayfa aşağıda verilenleri içermelidir: 

Yazar(lar)ın ad(lar)ı
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Öz ve aydınlatıcı başlık

Yazar(lar)ın adres(ler)i ve aidiyet(ler)i

Yazarın e-posta adresi

Özet

Özetin 150 - 250 kelime içermesi gerekir. Özette 
kısaltmalardan ve matematik formüllerinden 
kaçınılması gerekir.

Anahtar kelimeler 4-6 kelime içermelidir.

Metnin Biçimlendirilmesi

         El yazıları Word’da A4, Times New Roman, 
10-punto ile, özet ve anahtar kelimeler ve metin 
de 12-punto ile olmalıdır.

El yazısının tamamı referanslar, tablolar ve 
şekiller hariç en çok 8,000 kelime içermelidir.

Çalışmanın amaçlarına ve araştırmalara bağlı 
kalarak, editör daha fazla sayfalı çalışmayı da 
kabul etmeye karar verebilir.

Sayfaların numaralndırılması için otomatik 
sayfa numaralandırılma fonksiyonlarını 
kullanınız.

Metinde vurgulamalar için italik harfleri 
kullanınız.

Kısaltmalar kullanmaktan kaçınılmalıdır. 
Kısaltma ilk kez kullanıldığı gibi metin boyunca 
da aynı şekilde  kullanılmalıdır. 

 Başlıklarda en çok üç düzey kullanınız. 

 Dipnotlardan kaçınılmalıdır. 
Kullanıldığında da, sadece ek metin içermelidir 
(yorum), bu demektir ki kullanılan kaynak 
hakkında bilgi içermemelidir. 

 Teşekkürler,  referans listesinden önce 
olmak üzere özel bir bölümde yerleştirilmelidir.  

1. Giriş – Detaylı edebi inceleme veya 
sonuçlar özetinden kaçınarak, çalışmanın 
hedeflerini belirtiniz ve uygun arka zemini 
(background) sağlayınız.

2. Araştırmada Kullanılan (Malzemeler)  
Yöntemler – Çalışmanın yeniden kullanımı 
için yeterince detaylar sağlayınız. Yayınlanan 
yöntemler referansla belirtilmelidir: sadece 
ilgili değişmeler tasfir edilmelidir. 

3. Bulgular ve Yorum – Bu, çalışmanın 
sonuçlarının anlamını incelemelidir, onları 
tekrarlamak değil. Sonuçlar  ve Tartışmalar 
bölümü sıkça isabetlidir. Yayınlanan literatür 
hakkındaki geniş alıntılar (citations) ve 
tartışmalardan kaçınınız.

4. Sonuç – Sonuçlar net ve öz olmalıdır. 
Etüdün temel sonuçları,  tek başına veya 
Tartışmalar veya Sonuçlar ve Tartışmalar alt 
bölümü olarak durabilecek, kısa Sonuçlar 
bölümünde sunulabilmektedir.

5. Kaynaklar -  

 Teşekkürler – Teşekkürleri makalenin 
son kısmında ve referanslardan önce bulunan 
özel bir bölümde sıralayınız ve o yüzden, onları 
baş sayfaya dahil ediniz, başlığa dipnot veya 
aksi. Buraya araştırma boyunca yardım sağlayan 
bireyleri sıralayınız (örnek : dil yardımı, yazı 
yardımı sağlayan ve saire) 

Referans stili – Tüm el yazıları, öncelikle 
toplumsal bilimlerde kullanılan American 
Psychological Association (APA) alıntı stili 
kullanılmalıdır. Ek örnekler için, American 
Psycho-logical Association’ın yakında 
yayınladığı Yayın El kitabını danışınız. 

http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 or 
APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 
20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London, 
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WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz 
American Psychological Association’ın Yayın 
El kitabının 6-cı baskısını gözden geçiriniz, 
ISBN 978-1-4338-0561-5. DOI’nin kullanımı 
teşvik edilmektedir. 

Örnekler: 

Kitap referansı: 

Child, D. (2004). Psychology and the Teacher 
(7th ed.). New York: Continuum. 

Metin alıntıları

Metinde adı geçen her referansın referans 
listesinde olduğundan emin olunuz (ve tersi). 
Özette anılan her referansın tam adı verilmelidir. 

Referansı yönetme yazılımı 

Dergilerin standart biçimi vardır - HİKMET 
biçimi. Referansı anmanın en kolay yolu, aşağıda 
verilen yönetme yazılımını  kullanmaktır: 

Mendeley (http://www.mendeley.com/features/
reference-manager) 

EndNote (http://www.endnote.com/support/
enstyles.asp) and 

Reference Manager (http://refman.com/support/
rmstyles.asp). 

Aşağıda sözü edilen yönetme yazılımın word 
programındaki eklentileri aracılığıyla yazarlar 
makalelerini hazırlama aşamasında iken 
dergiye uygun biçimi seçmeleri ile, referans 
listeleri ve alıntılar, iş bu Kılavuzda açıklandığı 
gibi dergi stiline göre biçimlenecektir. Uygun 
biçim bulamadığınız durumunda, dergi stiline 
göre biçim yaratmak amacıyla iş bu Kılavuzda 
verilen referans ve alıntılar örneklerine bir göz 
atınız. 

- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmaması konusu ve hakkı HİKMET’e 

aittir.

- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler 
yalnız yazarlarına aittir. Bu görüşler, her zaman 
ADEKSAM’ın genel düşünce ve görüşlerini 
yansıtan metinler olarak mütalaa edilemezler.

- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar 
kaynak gösterilmek şartıyla iktibas ve atıf 
şeklinde kullanılabilir.

- Bu dergideki makaleler, Ulusal ve 
Uluslararası Bilim ve Hakem Kurulu tarafından 
değerlendirilir.

- Derginin dili Türkçe, İngilizce ve Makedonca 
dır.
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