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BAŞ YAZI

Balkanlar’da başta Türkçe olmak üzere, İngilizce ve Makedonca gibi
üç ayrı dilde makaleleri ihtiva eden ve
Rumeli’deki Türk – İslam kültürü yanısıra,
genel olarak tarih, edebiyat ile sosyal ve
iktisadi hayatla ilgili konuları yayınlayan
yegane uluslararası ilmi – araştırma dergisi olması hasebiyle, hakemli bir dergi
hüviyetine sahip olan HİKMET dergisinin 28. sayısı elinizde bulunmaktadır.
Bu 28. sayı, değişik mahiyette ve farklı
makaleleri içeren önemli bir dergi olarak
HİKMET’in bu 28. sayısı ile Türk bilim
kamuoyu yanısıra, uluslararası bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı memnuniyetle bildirmekteyiz. Bu 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
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bildirmek istiyoruz. Bundan böyle,
HİKMET dergisi 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 28.
sayısında başta yurtiçi (Makedonya) olmak üzere yurtdışından da (Türkiye,
Sırbistan ve Azerbaycan) gelen makaleleri
yayınlamış bulunmaktayız. Yurtdışından
HİKMET’e gönderilen makalelerin aslında
yurtdışında HİKMET dergisine olan ilginin ve önemin bariz bir ispatı olsa gerek.
Nitekim, HİKMET dergisinin Makedonya, Balkanlar, AB’nin değişik ülkelerine
ve ABD’nin birkaç kütüphanesine gönderilmesi konusu, dergimizin uluslararası
bir hüviyete ve boyuta kavuştuğunun
önemli göstergelerinden biri oluğunu
düşünüyoruz.

HİKMET 28 - Kasım 2016

Yavaş, ancak sağlam adımlarla ilerleyen dergimize bundan böyle yurtiçi
ve yurtdışından gönderilecek ve derginin
uluslararası kıstasları ile yayın felsefesine
uygun olan makalelerin yayınlanacağını ve
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 mahiyette 14 yıl
sürekli olarak yayınlanan ve 28. sayısına
ulaşan Makedonya’da ender ve önemli
dergilerden biri olduğu kanaatindeyiz.

Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 28. 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 29.
sayısı ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz
Allah’a emanet olun.

Kasım, 2016 Gostivar						
MAKEDONYA					

Editör:
Prof. Dr. Fadıl HOCA
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ÖZET
Toplumun inançları, gelenek ve görenekleri, olayları ve olguları yorumlama
biçimleri, kısacası maddi ve manevi hafızası bir milletin kültürel yapısını oluşturur.
Akrabalık ilişkileri de bahsi geçen yapıyı oluşturan ve söz varlığı olarak dile yansıyan
önemli unsurlardandır.
Türk toplumunda akrabalık ilişkilerine büyük önem verilmektedir. Dilin kültürü
taşıma işlevi göz önünde bulundurulduğunda akrabalık adlarına ilişkin söz varlığının
zenginliği bunun göstergesidir.
Akrabalık terminolojisi, aile fertleri arasındaki ilişkileri dil ve üslup açısından
daha açık bir şekilde ortaya koyan çok sayıda sözlükbirim ve kombinasyonları içerir ve
bireyin toplum içindeki yerini, sosyal statüsünü gösterir. Türkçe, çok zengin leksikal
ve gramatikal özellikleri aracılığıyla Hint-Avrupa dillerinin çoğundan farklı olarak
akraba ilişkilerini daha belirgin biçimde yansıtır.
Akrabalık terminolojisi birçok açıdan ele alınabilir: Söz yapımı açısından ele
alındığında aynı kavram alanı içine giren Türkçe kelimelerle Arapça ve Farsçadan
alıntı kelimeler karşılaştırılabilir. Gramatikal cinsiyet kategorisi taşımayan Türkçenin
akrabalık adlarındaki cinsiyet tespiti yapılabilir. Çokluk ve teklik anlamıyla değişikliğe
uğrayan akrabalık adlarının kullanımı tespit edilerek yaş farkı, kayın akrabalığı, kan
bağı, yansoy ve sıhri akrabalık dereceleri belirtilebilir.
Yakınların birbirlerini adlandırma ve hitap şekilleri de Türk diline özgü yollarla
yapılır. Günlük konuşmada aile fertlerinin olduğu gibi toplumun diğer mensuplarının
da birbirine seslenme ifadeleri geleneksel olarak kabul edilen bir kalıba göre oluşur.
Bunun yanı sıra, Türk kültüründe kan bağı veya evlilikle genişleyen akrabalık ilişkileri
dışında, kültürel yakınlaşma ve geleneklerin etkisiyle de yabancılarla, akrabalık
mahiyetinde ilişkiler kurulabilir. Güçlü bir geleneğin sonucu kurulan bu ilişkiler
bazen kan bağı içeren akrabalıklar kadar yakın ve samimi olabilir. Çalışmamızda
Türk kültürünün önemli bir özelliğini vurgulayan akrabalık terimleri çeşitli yönleriyle
anlamsal açıdan değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: akrabalık terminolojisi, akrabalık adlandırmaları, Türk dili,
hitap söz varlığı.
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TURKISH LANGUAGE
Prof. Ksenija AYKUT Ph.D.

Serbia, Belgrade, Faculty of Philology
Department of Arts, Trk 3, 11000, e-mail: ksenija.aykut@fil.bg.ac.rs
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Serbia, Belgrade, Faculty of Philology,
Department of Arts, Trk 3, 11000, e-mail: stefani.stefan@hotmail.com

ABSTRACT
The beliefs of society, the traditions and customs, the way of interpreting events and
facts, in short compose the material and spiritual memory of the cultural structure of a
nation. Kinship relationships are also important elements that make up the mentioned
structure and are reflected in the language as a vocabulary. Great importance is attached
to kinship relations in Turkish society. Considering the function of carrying the language
culture the richness of the word existence of kinship names is an indication of this.
The kinship terminology includes a large number of lexicones and combinations
that reveal more clearly the relationship between family members in terms of language
and style and show the individual’s place and his social status in the society. Turkish
Language through its very rich lexical and grammatical features, more distinctly reflects
kinship relations unlike most of the Indo-European languages.
The kinship terminology can be considered in many ways: When taken from the point
of view of making words, it is possible to compare the Turkish words with Arabic and
Persian quoted words which fall within the same field of concept. The gender determination
can be done in the kinship names of Turkish which do not carry the grammatical gender
category. The age differences, in-law kinship, blood ties, reproductive and marital kinship
grades can be specified by determining the use of kinship names that are subject to change
in terms of multiplicity and uniqueness.
The names of the relatives of each other and the way of addressing them are also
done in the way of Turkish language. Just as the family members in daily conversation
other members of the community also speak to each other according to a traditionally
accepted pattern. In addition to this, besides the blood relations or marriage-expanding
kinship relations in Turkish culture, the relations with foreigners and the kinship can be
established by cultural rapprochement and traditions. These relationships, which are the
result of a strong tradition, can sometimes be as close and sincere as the blood relations. In
this study the terms of kinship which emphasizes an important feature of Turkish culture
were evaluated semantically in various ways.
Key words: the kinship terminology, kinship naming Turkish language, addressing vocabulary.
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1.GİRİŞ
Akrabalığın temelini teşkil eden
aile her bir toplumun en temel kurumu olup
sosyal bir kültür açısını oluşturmaktadır.
Akrabalığın önemi ve yeri tarih boyunca
değişiklik göstererek kültürden kültüre
farklı olurken akrabalığın bazı temel
özellikleri tüm topluluklarda ortak değer
taşımaktadır.
Akrabalık
tanımına
gelince
akrabalığın „farklı kapsam, önem, anlam ve
çeşit içeren birçok grup olan ve kompleks
yapısında iki kategoriye ayrılan bir olgu
olduğu kabul edilebilir. Bu kategoriler
kan akrabalığı ve kayın akrabalığıdır.
Kan akrabalığı biyososyal olarak genetik
bağlantıları göstermekte olup herhangi
bir sosyal eylem, istek ve değişikliklerden
etkilenmemektedir. Buna karşılık, evlilik
ve birbirinden farklı cinsiyet olan iki
kişinin diğer birliktelik durumlarından
doğan kayın akrabalığı, bu kişilerin tüm
akrabalarını toplumsal seviyede birbirine
bağlamaktadır.“ (Rakić, 1991: 13).
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te
[TDK]), akraba kelimesi : “1. Kan bağıyla
birbirine bağlı olan kimseler, 2. Oluşma
yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler, 3.
mec. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya
olgular olarak belirtilir.“ (TDK, 2011: 72).
Türk kültüründe özellikle genç
insanların yaşlı insanlara saygı göstermesi
bağlamındaki akrabalık önemli bir rol
oynamaktadır. Bu ilişkilere büyük bir önem
verilmektedir. Bu ilişkiler büyük bir özenle
her zaman geliştirilip korunmaktadır.
Bu bağlamda teorisyenler „Kişinin kan
10

bağı ile oluşan akrabalığı elinde değilken
sıhri hısımlık denilen akrabalık tercihine
bağlıdır. Evlenme yoluyla gerçekleşen bu
akrabalık kişinin inisiyatifinde olup kişi bir
anlamda seçtiği kimselerle yakınlık kurar.
Kan akrabalığı ise kişinin elinde olmadan
belirlenen statüler ve bu statülerden beklenen
rollerdir“. (Emiroğlu, 2012: 1693).
Türk toplumunda önemli ölçüde
gelişmiş güçlü aile bağları mevcut olup
bu bağlamda saygı ve karşılıklı destek
vurgulanmaktadır. Gerçek akrabalığın
yanı sıra duygusal akrabalığa da önem
verilmektedir. Kan akrabalığından meydana
gelen akraba ilişkileri ile evlilik yoluyla
kurulan kayın akrabalığının yanısıra
akrabalık ilişkileri geleneğin etkisi ve özel
kültürel unsurlar altında yabancılarla da
gerçekleştirilmektedir. Bu tür akrabalık
formları aile akrabalığı kadar yakın ve güçlü
olabilir. Bu husus çalışmanın devamında
daha detaylı ele alınacaktır.
Türk
kültüründeki
akrabalık
adlarının zenginliğinin en iyi göstergesi,
terminoloji araştırmacıları tarafından
Türk dillerinde akrabalık terimlerinin
sayısının 7000 kadar olarak tespit
edilmesidir. (Tülücü, 2002: 65). Bu
araştırma Türk insanının yaygın kültürel
özelliklerinin anlaşılmasında önem
teşkil etmektedir. Zira bu genel olarak
Türk toplumunu ve Türk toplumunun
kültürel değerlerini yansıtmaktadır.
Bu alandaki en kapsamlı araştırma
çalışmaları Türk Dillerinde Akrabalık
Adları (1999, İstanbul), isimli eserinde
Young-Song Li tarafından yapılmıştır.
Yazar çalışmasını 12 bölüm halinde
tanzim etmiş olup her bir bölüm aile
ilişkilerinin spesifik bir formuyla
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ilişkilidir. Aynı kökten gelen akrabalık
terimleri, kullanıldığı tüm Türk
dillerindeki
modifiye
şekilleriyle
bereber gösterilmiştir.
Türkçe şüphesiz ki akrabalık
terminolojisi açısından zengin bir dildir.
11. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud tarafından
derlenmiş ilk Türkçe sözlük olan Divanü
Lȗgat-it-Türk adlı eserde bu alanda
önemli ölçüde sözlük birimler sıralanmış
bulunmaktadır. Tarih boyunca akrabalık
ilişkileri üzerinde çalışma yapan Türkologlar
aile organizasyonu ve hiyerarşisindeki
akrabalık terimlerindeki değişiklikleri ve
zenginlikleri belirlemiş bulunmaktadırlar
(Caferoğlu, 1972: 23).

2.Akrabalık ilişkisini
gösteren Türkçe terimlerin
özellikleri
Türk
Dil
Kurumu
Türkçe
Sözlük’te akrabalık terminolojisi olarak
sınıflandırılabilecek olan çağdaş Türkçedeki
150 kelime ve ibare mevcut bulunmaktadır.
Bizim araştırmamız bu esasa dayanmaktadır.
Bu ibarelerin anlamı doğrudan veya dolaylı
olarak aile ilişkilerini göstermektedir.
Sözlükteki akrabalık terimlerinin bir veya
fazla anlamı da bulunmaktadır. Burada
rastlanan eş anlamlılık, Türkçenin zengin
söz varlığının önemli bir göstergesidir. Diğer
dillerde olduğu gibi, Türkçede de mutlak ve
kısmi eş anlamlı sözcükler bulunmaktadır.
Mutlak eş anlamlı kelimeler orijinal
Türkçe akrabalık sözlük birimlerinin tam
karşılığı isimler niteliğindedir. Eş anlamlı
kelimeler diğer dillerden ödünç alınmış
veya bir Türkçe diyalektinden alınmış
olan kelimeler olabilir. Örneğin Türkçe

anne kelimesi yerine şivesel özellikleri
taşıyan veya daha eski bir kelime olan ana
veya Arapça kelime olan valide kelimesi
kullanılabilmektedir. Baba teriminin eş
anlamlı kelimeleri Farsça kökenli peder
kelimesi ve semantik olarak daha geniş
anlamı olan ata kelimesi şeklindedir. Karı
kelimesi en yaygın olarak standart dile
giren yeni kelime olan eş, sentagma hatun
kişi, Arapça kökenli olan zevce ve refika ile
Arapça arkaizmi olan ayal kelimeleriyle
ifade edilmektedir. Koca kelimesi ilk başta
cinsiyet ayrımı olmayan eş kelimesiyle,
er kişi sentagmasıyla, Arapça arkaizmleri
olan refik ve zevç veya provensiyalizm olan
ayvaz kelimeleriyle ifade edilmektedir.
Çocuk kelimesi, eş anlamlısı yavru,
provensiyalizmler bala, çağa, kızan,
diyalekt kelime uşak, Arapça tekil olan
velet, sabi, tıfıl ve bunların çoğul şekli
olan evlat, sübyan, etfal kelimeleriyle ifade
edilmektedir. Büyük kardeş anlamına gelen
ağabey terimi, konuşma dilinde kullanılan
kısa şekli abi kelimesine yerini verdi; onun
yanısıra diyalekt sözcükleri olan ağa, aka,
ede, efe gibi kelimelerle ifade edilirken
büyük kız kardeş anlamına gelen abla
ifadesi halk arasında kullanılan bacı ve
diğer eş anlamlıları ile ifade edilmektedir.
Kısmi eşanlamlı kelimeler, kendine
ait semantik alanın yanı sıra akrabalık
unsurlarını içeren isimlerdir. Bu kelimeler
başka dillerden alıntı sözcükler olabilir
veya Türkçenin diğer diyalektlerinden
ödünç alınmış olan kelimelerdir. Örneğin,
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te adam
sözlük biriminin birinci anlamı insan, ikinci
anlamı erkek kişi ve ancak dokuzuncu sırada
halk ağzındaki kullanımında eş, koca
olarak geçmektedir (TDK, 2011: 24-25).
11
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Aynı durum erkek, asker anlamına gelen
er kelimesinde de görülmektedir. Beşinci
sıradaki anlamı, yine halk ağzında eş olarak
verilmiştir (TDK, 2011: 805). İhtiyar
kelimesi yaşlı anlamına gelen bir sıfat
olarak kullanılan Arapça dilinden ödünç
alınmış bir kelimedir. Türkçe Sözlük’te
sunulan ikinci anlamı ise baba veya anne
şeklindedir (TDK, 2011: 1160).

cinsiyet kaldırılarak net cinsiyet ifade edilmektedir. Bu durum en iyi şekilde kardeş
kelimesinde görülmektedir. Küçük erkek
kardeş veya küçük kız kardeş anlamına gelen bu kelimeye erkek veya kız kelimeleri
getirildiği zaman erkek kardeş ve kız kardeş
şeklinde cinsiyetini belirtmektedir. Aynı durum erkek torun ve kız torun sentagmalarında da görülmektedir.

Türk dilinde gramatikal cinsiyet
bulunmamaktadır. O yüzden akrabalık
terimlerininin cinsiyetini belirtmek üzere
aşağıdakiler kullanılmaktadır:

b)
İkinci durumda isim tamlaması
adlı morfolojik kategori kullanılmaktadır.
Böylece net cinsiyet ve akrabalık derecesi
dolaylı olarak açıklanmaktadır. Bu tür akrabalığı ifade şeklinin tipik örneğini kuzen
terimi teşkil etmektedir. Bu kelimenin cinsiyetini göstermek amacıyla istenen kelime
oğul ve kız kelimeleri ile tamlama şeklinde
kullanılmaktadır. Böylece, cinsiyetin yanı
sıra yan akrabalık derecesi de tanımlanmaktadır. Örneğin: amca oğlu, amca kızı, dayı
oğlu, dayı kızı, hala oğlu, hala kızı, teyze
oğlu, teyze kızı. Türkçe Sözlük, kullanımı
bu gruptaki diğer terimler olduğu kadar sık
sık olsa da teyze oğlu ve teyze kızı terimlerini kaydetmemiştir.

1. Doğal cinsiyeti gösteren sözlük birimleri:
Eril cinste isimler: baba, dede, amca,
dayı, oğul, koca, damat
Dişil cinste isimler: anne, nine, teyze,
hala, yenge, kız, karı, gelin
2.
Doğal veya gramatikal cinsiyetini belirtmek üzere tek başına cinsiyet
göstermeyen isme eklenen sözlük birimleri. Bu, çocuk, yeğen, torun gibi nötr cins
unsurunu taşıyan terimlerde görülen bir
durumdur. Cinsiyetini belirtmek için onlara
bir tamlayan eklenir. Bu tür kelimeler iki
durumda kullanılmaktadır:
a)
Birinci durumda kelime ve önüne
getirilen tamlayandan ibaret isim sentagmaları cinsiyeti vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır. Burada kullanılan tamlayanlar
erkek ve kız kelimeleridir. Bu şekilde nötr
12

Kuzen
teriminin
anlamını
vurgulamanın bir diğer şekli ise akrabalığı
bildiren kelime ile Farsça kökenli bir
kelime olan zade kelimesinden meydana
gelen birleşik kelimelerdir.
Böylesine
bir yapılandırma çoğunlukla erkek olan
teyzezade veya hemşirezade olarak
göstermektedir.
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Kuzen kelimesi Fransızcadan ödünç
alınmış bir kelimedir. Bu ödünç alınan
kelimenin her iki cinsiyet şekli bulunmakta
„çünkü yabancı kökenli isimler genellikle
gramatikal cinsiyet unsuru ve anlamını
korumaktadır“ (Čaušević, 1996: 61). Bu
bağlamda söz konusu terim, kuzen “erkek
kuzen” ve kuzin “dişi kuzen” olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu ödünç alınan
kelimenin, cinsiyetini ifade eden leksikal
çözümün bulunmasına rağmen hala
kullanılmasının altında yatan nedeni, moda
ve dil ekomisinde aramak gerekir.
Akrabalık
terimlerine
yönelik
cinsiyet
ifadelerine
gelince
Türk
araştırmacıların vardığı sonuçlara göre
Türkçede ve diğer Türk lehçelerindeki
terimlerin çoğunun kadınlarla ilgili olduğu
göz önünde bulundurmak gerekir. (Çağatay,
1963: 13-49).
Akrabalık adlarının çoğul şekli,
çeşitli anlamları taşımaktadır. Akrabalık
terimlerinin çoğulu gerçek çoğul isimleri
göstermekle birlikte aynı zamanda
kullanıldığı terime yönelik aile fertlerini
de vurgulamaktadır. Örneğin: amcalar,
dayılar, halalar, teyzeler kelimeleri aynı
zamanda amcanın ailesi, dayının ailesi,
halanın ailesi, teyzenin ailesi anlamında
da kullanılmaktadır. Türk toplum ataerkil
bir toplum olduğu halde bu yapıya göre
çekirdek aile için ismin baba kelimesi
değil, anne kelimesinin çoğul şekli
kullanılmaktadır. Bu kullanıma ilişkin

örnekler standart dilde odluğu gibi günlük
konuşmada da görülebilmektedir. „Türk
dilinde isimlere çoğul eki getirilerek temel
anlamını değiştiren spesifik bir adlaştırma
fenomeni mevcuttur. Çoğul eki özel adlara
veya akrabalık adlarına getirilirse anlamları
değişir. Bu durumda tercüme yapılırken
kelime türleri transformasyona uğrar
veya daha açıklayıcı uygun bir kelime
eklenir” (Aykut, 2011: 171). Böylece,
anne kelimesinin çoğulu olan anneler,
genellikle ebeveynlerim şeklinde tercüme
edilmektedir. Ünlü yazar Ayfer Tunç’un
romanı olan “Bir Maniniz Yoksa Annemler
Size Gelecek” adlı eserinin başlığı buna
örnek olarak gösterilebilir. Bu ifade kız
isteme niyetini bildirildiği bilinirse aile ve
akraba ilişkilerine yönelik eylemlerde kadın
rolünün çok önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Bu tür ifadelerin tercümesi, adıgeçen çoğul
ekini alan adlara getirilen iyelik ekine göre
şöyledir: benimkiler, seninkiler, onunkiler,
bizimkiler, sizinkiler, onlarınkiler şeklinde
kullanılıp aile anlamını taşımaktadır. Bu,
Türkçenin özelliklerinden biri olan çok
anlamlılığın ne denli sıkça görüldüğünü
göstermektedir.
Akrabalık
adlarının
çoğul
şekliyle ifade etmenin bir diğer yolu
alıntı kelimelerde görülmektedir. Bunlar
çoğunlukla Arapçadan ödünç alınan çoğul
ekini almış kelimelerdir. Bunlardan biri
ebeveyn terimi olup Arapçada ikil şeklini
teşkil eder. Bu sözcüğün tek kelimelik
13
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karşılığı Türkçede olmadığı için iki
kelimeden oluşan anne baba/ana baba
terimi kullanılmaktadır. Akrabalık adları
olan Arapçada çoğul şeklinde olan ve
çocuklar anlamına gelen etfal ve sübyan
kelimeleri de kullanılmaktadır. Herhangi
bir değişikliğe uğramadan Arapçadan
Türkçeye geçen çoğul olan isimler iki
dilin farklı yapısı ve morfolojisi nedeniyle
Türkçede tekil muamelesini görmektedir.
Orijinaldeki çoğul ekini tanımayan Türkler
bu kelimelerin sonuna -lar-ler çoğul ekini
de eklerler. Örneğin Arapçada çoğul ekini
almış evlat kelimesi Türkçede çocuk
anlamında kullanılmaktadır. Buna rağmen
aynı terimin tekili olan velet kelimesinin de
Türkçede sık sık kullanıldığı görülmektedir.
İki terimin kullanımında görülen tek fark,
velet kelimesinin genellikle erkek çocuk
anlamında
kullanılması
yönündedir.
Emiroğlu, semantik alanında çoğul anlamını
barındıran Türkçe kökenli kelimleri olarak
döl döş, kızan, çocuklar, oğul uşak, taygeldi
gibi kelimeleri listelemiştir. (Emiroğlu,
2012: 1703). Ancak bu kategoride en çok
kullanılan ve çekirdek aile bireylerini
kapsayan en yaygın terimi olan çoluk çocuk
kelimesi bu bölümde Emiroğlu tarafından
belirtilmemiştir.
Türk dilinde aile ilişkilerinde yaşla
ilgili ifadeler için farklı çözümler mevcut
bulunmaktadır.
1.Farklı
kuşaklar
büyüklük/küçüklük
farklılığı
aşağıdaki
üç
şekilde
gösterilmektedir:
14

a) Tek bir kelimeden oluşan terim
kullanılmaktadır. Atalar için kullanılan
kelimeler baba, ana, dede, nine olup
yeni nesil için çocuk ve torun kelimeleri
kullanılmaktadır.
b) İki
kelimeden
oluşan
terimler
kullanılmaktadır. Üstsoy ve altsoy
akrabalığı bildiren kelimeler arasında
isim tamlaması kurulur. Örneğin,
dedenin babası, anneannenin annesi
gibi sentagmalar kullanılmaktadır.
c) İki sözlük biriminin kaynaşmasıyla
oluşan birleşik kelimelerden ibaret
terimler
kullanılmaktadır. Ataları
gösteren terimleri ifade etmek amacıyla
baba/anne akrabalık adlarının önüne
büyük sıfatı getirilerek büyük baba
ve büyük anne terimleri meydana
gelmektedir. Ataları göstermenin bir
diğer yolu ise sözlük birimlerinin
yana yana getirilmesiyle ya da ikileme
yapılarak daha net bir anlam vermektir.
Örneğin: babaanne, anneanne.
2. Türkçede aynı kuşağa ait akraba
arasında büyüklük/küçüklük farkı özellikle
vurgulanmaktadır. Kardeşlerin arasında
büyüklük ağabey ve abla kelimeleri
ile
küçüklük ise kardeş kelimesiyle
belirtilmektedir.
Büyüklük/küçüklük
ifadesinin
belirtilmesi gereken diğer durumlarda
sıfat tamlaması kullanılmakta olup büyük,
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ortanca ve küçük sıfatları akrabalık adlarının
önüne getirilmektedir. Bu şekilde büyük
oğul/kız, ortanca oğul/kız, küçük oğul/kız
gibi akrabalık adları oluşturulmaktadır.
Türkçede sıfatların üstünlük dereceleri
düzenli olarak kullanılmasına rağmen söz
konusu akrabalık adlarında artıklık derecesi
olan daha büyük/daha küçük şeklinde
kullanılmamaktadır.

yanısıra kan akrabalığı olmayan kayın ve
üvey akrabalığı da önemli bir yere sahiptir.
Bu alanda kullanılan terimler net olarak aile
akrabalığı terimlerinden farklı olup spesifik
olan tek bir sözlük birimi veya akrabalığı
bildiren kelimeyi içeren bir birleşik kelime
olabilir.

Türkçenin zengin söz varlığı
sayesinde yansoy akrabalık bağlarını ayırt
edici terimler muhafaza edildi „çünkü
Türkçe hem babanın hem de annenin
akrabalık bağından gelen yatay akrabalık
modelini korudu. Türkler için baba tarafı
akrabalığı (erkek kanı veya kalın kan)
olduğu kadar anne tarafı akrabalığı (kadın
kanı veya ince kan) da eşit öneme sahiptir.“
(Čaušević, 2012: 40). Bu şekilde her bir
terim birbirinden bağımsız ve ayrı bir terim
olup ait olduğu anlamla ilgili net bir şekilde
tanımlanmış bulunmaktadır.

a) Ayrı isim taşıyan terimler kullanılarak,
örneğin: gelin, yenge, damat, enişte,
görümce, baldız, bacanak, elti, dünür.

Baba tarafından oluşan akrabalıklar
için aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:
amca, amca oğlu/kızı, hala, hala
oğlu/kızı, babaanne.
Anne tarafından oluşan akrabalıklar
için aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:
dayı, dayı oğlu/kızı, teyze, teyze
oğlu/kızı, anneanne.
Türk kültüründe kan akrabalığının

1.Evlilik yoluyla gerçekleşen akrabalık
bağları iki şekilde gösterilmektedir:

b) Evlilik yoluyla kurulan akrabalığı
gösteren kayın kelimesiyle oluşturulan
birleşik kelimeler kullanılarak, örneğin:
kayınbaba/
kayınpeder/
kaynata;
kayın valide/ kaynana/ hanımanne;
kayınbirader. Ayrıca bağımsız olarak
kullanılan kayın kelimesi „kadın veya
kocaya göre birbirlerinin erkek kardeşi,
kayınbirader” anlamına gelmektedir.
(TDK, 2011: 1364).
Yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı
gibi, kan akrabalığından farklı olarak evlilik
yoluyla kurulan akrabalıklar için kullanılan
terimler akrabalığın kadın tarafından mı
erkek tarafından mı kurulduğu konusunda
bilgi içermemektedir.
2.Kan akrabalığı olmayan üvey akrabalığı,
ikinci evliliği veya evlat edinme yoluyla
meydana gelen akrabalık bağlarıdır. Bu tür
akrabalık bağlarına ilişkin olarak kullanılan
terimler iki türlü olup akrabalığın oluşma
15
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şeklini net bir biçimde belirtmektedir:
a) “Yalnızca yasaca akraba sayılan,
aralarında kan bağı bulunmayan, öz
olmayan“ anlamını taşıyan (TDK,
2011:2457) üvey kelimesi akrabalık
ifade eden isme getirilmektedir.
Örneğin: üvey baba, üvey anne,
üvey çocuk, üvey oğul, üvey kız,
üvey kardeş.
b) Diğer fonksiyonlarının yanısıra
„bir şeyin eksikliğinin telafisi
için kullanılan“ (Čaušević, 1996:
438) -lık, -lik, -luk, -lük yapım eki
akrabalık adlarına getirilmektedir.
Örneğin: babalık, analık, kardeşlik,
evlâtlık.
Etimolojik olarak bakıldığında
Türkçe, Dil Devriminden sonra uzun yıllar
süren özleştirme hareketine rağmen diğer
diller olduğu gibi yabancı kelimelerden
tamamen arındırılmamıştır. Akrabalık
adlarına gelince durum aynı olup öz Türkçe
sözcüklerin dışında bazıları yukarıda
belirtilen, daha fazla doğu dillerden ödünç
alınmış belirli sayıda yabancı kelimeler
kullanılmaktadır.
Genel olarak Türkçede yabancı
kelimelerin kabul sürecine kronolojik
olarak bakılırsa Türkçenin söz varlığı
dışında Arapça ve Farsça kelimelerinin
kullanılmasında
en
önemli
rolü
Osmanlıcanın oynadığı görülür. Akrabalık
adlarına gelince de durum farksızdır.
Hibrid bir dil olan Osmanlıca 13. yüzyıldan
itibaren Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan
(1923) beş yıl sonrasına kadar, 1928 yılına
kadar kullanılmıştır. Gerçekleştirilen Dil
16

Devriminden sonra kullanılmasına resmen
son verilmiştir ancak yazı dilinde olduğu
gibi günlük iletişimde de kullanılan çok
sayıda kelime yerini korumuştur.
Akrabalık
adları
alanında
günümüzde de az veya çok kullanılan
Osmanlıca kelimesi kaydedilmektedir.
Günceliğini koruyan Arapça kelimeler
arasında amca, avrat, ebeveyn, emmi, evlât,
hala, valide, Farsça kelimeler arasında da
birader, damat, enişte, peder kelimeleri yer
almaktadır.
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
sona ermesiyle Avrupa’yla olan kültürel
bağların güçlenmesine olanak sağlanmış
olup Batı’nın etkisi daha belirgin bir
hale gelmiştir. Akrabalık adları olarak
sınıflandırılabilen kelimeler de kullanılmaya
başlanmıştır. Aralarında ancak yukarıda
sözü geçen Francızcadan ödünç alınan
kuzin ve kuzen kelimeleri önemli ölçüde
kullanılan kelimeler haline gelmiştir.
Yine de en yaygın olarak kullanılan
akrabalık terimleri Türkçe olup bu alanda
çok sayıda ve sıkça kullanılmaktadır. Bu
terimler standart dilin söz varlığına ait
olduğu gibi konuşma dili ve halk ağızlarında
da kullanılmaktadır. Emiroğlu, akrabalık
bildiren 78 Türk kökenli sözcük listesini
yapmış bulunmaktadır (Emiroğlu, 2012:
1704).
Türkçe akrabalık adlarını inceleyen
bazı yazarlar, söz konusu terimleri basit
ve birleşik olmak üzere farklı gruplarda
sınıflandırmışlardır. (Emiroğlu, 2012:
1704).
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Bu sınıflandırmaya göre en çok
rastlanan basit akrabalık adları şunlardır:
anne, baba, dede, nine, kız, oğul.
Türemiş
kelimeler,
eklerin
getirildiği kelimenin kökeni farklı olsa da
köküne Türkçe yapım ekleri getirilmektedir.
Türemiş terimlerin bazıları şunlardır: analık,
evlatlık, besleme, görümce, kardeş.
Birleşik kelimeler özgün Türkçe
kelimelerden ve Arapça veya Farsça alıntı
kelimelerden oluşabilir. Bu tür terimler,
isimlerden ve sıfatlardan ibarettir. Sıfatlar
çoğunlukla bağlı olduğu isimle kaynaşarak
birleşik bir kelime oluşturmaktadır. Örneğin:
büyükanne. İki isim yanyana gelirse isim
tamlaması kurulmaktadır. Örneğin: amca
anlamına gelen baba yarısı isim tamlaması
gibi.
Birleşik kelimeler, cicianne, sütanne,
iç güveyi, teyze anlamına gelen ana yarısı
gibi iki Türkçe kelimenin; hemşirezade
gibi iki Farsça kelimenin; veledizina gibi
iki Arapça kelimenin; kayınvalide gibi bir
Türkçe bir Arapça kelimenin; kayınpeder
gibi bir Türkçe bir Farsça veya haramzade
gibi bir Arapça bir Farsça kelimenin yan
yana getirilmesiyle oluşturulabilmektedir.
Spesifik terimler olan haminne
ve kardeş orijinal şekillerinin kısaltılmış
halleridir. Haminne, hanım ve nine
kelimelerinden oluşan birleşik kelimenin
metatez yoluyla meydana gelen kısaltılmış
şeklidir. Kardeş kelimesi ise karındaş
kelimesinin kısaltılmış şekli olup „aynı
karından gelen“ anlamına gelmektedir.
Bu terim, karın kelimesi ile “ortaklık,
beraberlik” bildiren –daş/-deş/-taş/-teş
ekinin kullanılmasıyla türetilmiştir.

Yukarıda
belirtilen
akrabalık
türlerinin yanı sıra toplumun kültür
değerlerinin asırlar boyunca gelişmesinin
sonucu olarak Türk geleneğinde kan bağı
veya evlilikle genişleyen akrabalık ilişkileri
dışında yabancılarla da akrabalıklar
oluşturulur. Spesifik mentalitenin ve toplum
mensuplarının arasında gelişen yakınlığın
sayesinde kurulan bu akrabalıklar, kan bağı
ile şekillenen ilişkiler kadar yakın ve samimi
olabilir. Kültürümüzde duygusal akrabalık
olarak bilinen bu akrabalığın kaynağı
ve nedeni bilindiği zaman terminoloji
bakımından daha geniş bir açıdan ele
alınabilir. Bu tür akrabalık bir toplumun
içindeki spesifik ilişkilere ve adetlere
dayandığı için ona geleneksel akrabalık
da diyebiliriz. Bu tür akrabalık ilişkileri
kapsamında olan kan kardeşi, kirve, sağdıç,
kuma, sütanne, sütkardeş kelimeleri ve hatta
sütbaba terimi sık sık kullanılanlar arasında
yer almaktadır.
Kan kardeşi teriminin kısaltılmış
varyantı olan kanka sözcüğü konuşma
dilinde ve argoda kullanılmakta olup yakın
arkadaş, kardeş anlamına gelen daha geniş
bir semantiğe sahiptir.
Yukarıda belirtilen terimlerin yanı
sıra halk ağzında soy, aile kavramı veren,
dolayısıyla adların sonuna getirilen -gil
ekini de unutmamak gerekir. Türk Dil
Kurumu 2005 yıl baskısı olan Türkçe
Sözlük’te bu ekle oluşan akrabalık terimi
olarak kullanımı Anasıgile gitmiş. örneğinde
verilmiştir. (TDK, 2005: 762).
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3.Kişileri adlandırma ve
hitap sırasında kullanılan
Türk akrabalık adlarının
özellikleri
Genel olarak hitap şekli ve
yollarına bakılırsa Türkçede vokatif hali
olmadığı, yerine nominatif hali kullanıldığı
bilinmektedir. Bu bağlamda akrabalık
adları tıpkı diğer isimler olduğu gibi hitap
şeklinde yalın halini korumaktadır. Ancak
Türkçede kelimenin sonuna getirilen birinci
şahıs iyelik eki, hitap edilen kişiye duyulan
samimiyeti ve yakınlığı göstermektedir. Bu
tür hitap şekli Türkçenin bir özelliğidir.
Akrabalık adlarında görülen bu
özellik, en güzel bir şekilde iyelik ekinin
kız kelimesine getirilince kızım şeklini,
oğul kelimesine getirilince oğlum şeklini
almasında görülmektedir. Anne baba, her
zaman ve istisnasız olarak çocuklarına
kızım veya oğlum diye hitap ederler. Bu tür
hitap şekli kardeşler arasında da yaygın ve
kardeşim şeklinde kullanılmaktadır.
Çocuklar anne babasına doğrudan
hitap ederken terimleri iyelik eki
getirilmeden anne ve baba şeklinde
kullanmaktadırlar. Ancak onlardan üçüncü
şahıs olarak bahsettiklerinde, aralarında
ortak anne ve babadan bahsetseler bile
birinci şahıs iyelik ekini ekleyerek annem
ve babam diye ifade ederler.
Bir diğer hitap şekli hipokoristik
hitaptır. Getirilen isimlere okşayıcı bir
anlatım veren sevgi ve şefkat eki olan –
cık/-cik/-cuk/-cük ekinin sıkça kullanılması,
Türkologlar tarafından özellikle dile
getirilen bir fenomendir. „Deminutif aile
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içi ve yakınlar arasındaki hitaplarda sık sık
kullanılır. Konuşmaya sevecenlik katar.“
(Teodosijević, 2004: 82). İsme –cık/-cik/cuk/-cük küçültme eki ile –(ı)m/-(i)m/-(u)
m/-(ü)m birinci şahıs iyelik eki getirilerek
aile fertleri arasında devamlı kullanılan
anneciğim, babacığım, karıcığım, kocacığım
gibi kelimeler türetilmektedir.
Bir diğer sevecenlik ifadesinin
örneği, kayınbirader kelimesinin modifiye
şekli olan kayınço teriminde görülmektedir.
Türkçede aile içinde olduğu
gibi daha geniş toplum çevrelerinde de
kişilere akrabalık adlarıyla hitap etmek
olağandır. Akrabalık adları özel isim yerine
kullanılır. Bu fenomen, kişinin aile içindeki
statüsünün sahip olduğu özel isimden daha
önemli olduğunun göstergesidir. Böylece,
üçüncü şahıs olarak bahsedilen bir kişi
ile ilgili konuşmanın, bahsedilen kişinin
hiç bir şekilde ismi söylenmeden hep aile
hiyerarşisi içindeki statüsüyle anılarak
uzun süre veya her zaman devam etmesi
mümkündür.
Aynı durum eşler birbiriyle
konuşurken de göze çarpmaktadır. Eşler
doğal olarak birbirlerine isimleriyle hitap
edebilir ancak doğrudan gerçekleştirdikleri
iletişimde çoğunlukla evlilik yoluya kurulan
akrabalık adlarını kullanmaktadırlar. Bu
bağlamda kullanılan eş terimine mutlaka
iyelik eki getirilir ve böylece eş terimi eşim
şekline dönüşmektedir. Buna karşılık er
kişi ve hatun kişi sentagmaları hitaplarda
iyelik eki almazlar. Er ve hatun terimleri
iyelik eki alarak veya almayarak bağımsız
olarak da kullanılabilir. Eşler aralarında
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hanım ve bey terimlerini de kullanırlar.
Bey kelimesi, diğer akrabalık adları gibi
iyelik eki alarak beyim şeklinde kullanılır.
Bunun aksine, hanım kelimesine ekler
getirilmez. Bir koca, istisna olarak karısına
bağlılığını vurgulamak istediğinde hanımım
diye hitap edebilir. Hanım kelimesi diğer
durumlarda da söz konusu özelliğini
korumaktadır. Yani, bir koca, karısından
bahsederken hanım kelimesine iyelik eki
getirmeden benim veya bizim şeklindeki
zamir kullanacaktır. Kullanılan kalıplar
benim hanım, bizim hanım şeklindedir. İlk
sözlük anlamı olumsuz bir çağrışım içeren
herif kelimesi, halk ağzında koca anlamında
kullanılmaktadır. “Benim herif çok iyi bir
ustadır” cümlesi bunun örneklerinden
biridir.
Türkçe akrabalık adlarınının bir
başka özelliği de Türkçeye özgü olan çok
anlamlılıktır.
Örnek olarak anne, ana terimi
aneye hitap ederken kullanıldığı gibi
saygı göstermek amacıyla yaşlı kişilerin
isimleriyle birlikte de kullanılabilir.
Çocuk yurtlarında ve yuvalarında çalışan
öğretmenlere de anne denir çünkü çocuklar
onlara bu kelimeyle hitap etmektedirler.
Benzer bir duruma, akrabalık adı olan
kelimelerin konuşma dilinde özel isim
yerine akraba olmayan kişilere hitaplarda
da kullanılmasına rastlanmaktadır. Bu tarz
hitapların amacı akraba olmayan kişilere
saygı göstermektir. Bu amaçla kendimizden
yaşça büyük, saygı duyduğumuz kişiler
için en yaygın kullandığımız terimler abla,
abi, amca, dayı, teyze’dir. Bu konuda
dikkat çeken husus, hala kelimesinin aynı

amaçla kullanılamayacağıdır. Anemiz,
babamız yaşında olan kişilere yönelik en
çok kullanılan akrabalık adları anne, baba,
babalık olup en yaşlı kişilere ise dede ve
ninne denir. Bu terimlerin hemen hemen
hepsinin Sırpça karşılığı bulunmaktadır.
Tercüme yapılırken en çok yaşanan
sorun Türkçede yaygın kullanılan ancak
Sırpçada tam karşılığı olmayan abla ve
abi kelimeleridir. Bu terimler Türkçede
bizden yaşça büyük fakat tanımadığımız
kişiler ya da tanıdığımız ancak bir anda
adlarını hatırlayamadığımız kişilere nazik
hitap edebilmemiz için çok güzel bir çözüm
olarak kullanılmaktadır. Bu terimlerin
en çok görülen çevirisi „erkek kardeş“
ve „kız kardeş“ şeklindedir. Ancak, söz
konusu terimlerin ikinci anlamı göz önünde
bulundurulursa bu çözümün her zaman
yerinde olmadığı aşikârdır. Dolayısıyla, bu
terimlerin çevirisi için, diğer bir çok tereddüt
ettiğimiz durumlarda olduğu gibi, metnin
bütünlüğü en önemli rol oynar çünkü HintAvrupa dillerinden yapısal olarak çok farklı
olan Türkçe araştırmacı ve çevirmenleri her
zaman oldukça zor bir görevle karşı karşıya
bırakır.

4.Antroponiminin bir
bölümü olarak akrabalık
adları
Bir milletin kültürü hakkında değerli
bilgileri veren bir alan olan antroponimi
Türkçede çok spesifik bir kullanıma sahiptir.
Türkçede her kelime türü dolayısıyla da her
bir sözlük birimi, baş harfi büyük yazıldığı
takdirde özel isim olabilmektedir. Bu
fenomen aynı zamanda akrabalık adları için
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de geçerlidir. Akrabalık adları böylece Türk
kişi adları varlığının önemli bir parçası haline
gelmiştir. „ Günümüzde de ataerkil olan
bir toplum olarak değerlendirilebilen Türk
toplumunda aile ve aile bağları son derece
büyük bir önem teşkil etmektedir. Bütün
aile bireylerine ve özellikle yaşlılara yönelik
saygı, Hint-Avrupa dillerinin çoğunda
karşılığı bulunmayan akraba ilişkilerini net
belirten zengin kelime hazinesi sayesinde
gösterilmektedir. Söz konusu akraba
ilişkilerini belirten adların bazıları kişi adı
da olabilir. Örneğin: Aba, Ata, Bacı, Dayı,
Dede, Gelin, Torun, Oğul, Yeğen birer kişi
adıdır.” (Aykut, 2010: 312). Bunların yanı
sıra kişi adı olan bazı diğer akrabalık adlarını
da sıralayabiliriz. Örneğin, Bebek, Efe, Er,
Velet, Kız, Uşak, Türkçede kişi adları olarak
kullanılmaktadır. Birleşik kelimeler de kişi
adı olabilir. Bazıları şunlardır: Atadan,
Ataol, Kızhanım, Soydaş ve diğerleri. Bu
tür isimlerin çoğu, çok sayıda yayımlanan
isimler sözlüklerinde yer almaktadır.
Sözlüklerde bulunmayan ancak pratikte
rastlananlar ise ane babaya bebeklerine isim
bulmakta sınırı olmayan bir imkân deryasını
sunmaktadır. Türkçenin yapısal özellikleri
bunu mümkün kılmaktadır.

5.Sonuç
Türk dilinde akrabalık adlarının
özellikleri kan, evlilik ve üvey bağıyla oluşan
akrabalık ilişkilerinin net ve açık olarak ifade
yolları incelenerek görülmektedir. Cinsiyet,
yaş, altsoy, üstsoy, yansoy arasındaki farklar,
erkek ve kadın tarafından akrabalıkların
önemi göz önünde bulundurularak gerekli
dil unsurları eklenerek belirtilmektedir.
Öte yandan, terimlerin çok anlamlılığı, aile
bireyleri ve diğer kişilerle, yabancılarla
20

gerçekleşen resmi hitaplarda ve konuşma
dilindeki iletişimi kolaylaştırmaktadır. Türk
dili ve kültüründeki akrabalık ilişkilerinin
ne kadar önemli olduğu, akrabalık adlarının
kişi adları olarak kullanılabileceğinden
anlaşılmaktadır.
Bütün bu bilgiler dikkate alındığında
Türkçe
akrabalık
terminolojisinin
özelliklerini anlamak için dil bilgisinin
yanı sıra sosyolengüistik ve etnolengüistik
özelliklerinin
incelenmesi
gerektiği
anlaşılacaktır. Böyle bir yaklaşım, akrabalık
ilişkilerini gösteren terimlerin oluşumu
ve kullanımındaki mantığı anlamamıza
yardımcı olacaktır.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir

HİKMET 28 - Kasım 2016

Bibliyografya

Ajkut, K. (2010). Specifičnost turske
antroponimije kao izraz uzajamnog
delovanja jezika i kulture. Naučni
sastanak slavista u Vukove dane, 39
(1), 305-318. Beograd. MSC.
Aykut, K. (2011). Kontrastiranje turskog i
srpskog jezika. Lapovo. Kolor pres.
Caferoğlu A. (1972). Kaşgarlı Mahmuta
Göre Akraba Adları, Türk Dili,
Divanü Lugat-it-Türk Özel Sayısı,
253, Ankara, TDK.
Čaušević, E. (2012). O rodbinskom nazivlju
u turskom i hrvatskom jeziku.
Prilozi za orijentalnu filologiju,
(61), 35-43, Sarajevo.
Čaušević,
E.
(1996).
Gramatika
suvremenoga turskog jezika. Zagreb:
Hrvatska sveučilišna naklada.
Çağatay, S. (1963). Türkçede Kadın
İçin Kullanılan Sözler, Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 1962,
Ankara, 13-49, TDK.
Demir,

http://www.turkishstudies.net/
OncekiSayilar.aspx
Li, Yong-Song: (1999) Türk Dillerinde
Akrabalık Adları, İstanbul, Simurg.
Rakić, R. (1991). Terminologija srodstva
u Srba. Beograd. Odeljenje za
etnologiju
Filozofskog fakulteta.
Teodosijević. M. (2004). Turski jezik
u
svakodnevnoj
komunikaciji,
Beograd: Čigoja štampa.
Tülücü S. (2002). Türk Dillerinde Akrabalık
Adları İsimli Kitap Üzerine. A.Ü.
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Dergisi, 20, 61-65. Erzurum.
Türk Dil Kurumu [TDK] (2005). Türkçe
Sözlük (10. baskı). Ankara: Türk Dil
Kurumu Yayınları.
Türk Dil Kurumu [TDK] (2011). Türkçe
Sözlük (11. baskı). Ankara: Türk Dil
Kurumu Yayınları.

C: (2007). Türkiye Türkçesi
Gramerlerinde İsim Tamlaması
Sorunu ve Bir Tasnif Denemesi,
TDİD, VII, 1, 27-54, İzmir.

Emiroğlu, S. (2012) Türkçe Sözlükteki
Akrabalık Adların Tasnifi. Turkish
Studies - International Periodical
For The Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic, 7 (4),
1691-1710. Preuzeto sa:
21

Doç. Dr. Abdülmecit NUREDİN

UDK
37.014.24(494):340.13

Kabul edildi: 20.09.2016
Revize
: 01.10.2016
Onaylandı : 15.10.2016

Makale türü:
1.01 Orjinal bilimsel makale

ULUSLARARASI HUKUKTA
NON-REFOULEMENT İLKESİ VE ORTADOĞU ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Abdülmecit NUREDİN

Makedonya, Uluslararası VİZYON Universitesi Hukuk Faakültesi, Öğretim Üyesi,
nuredin@vizyon.edu.mk

ÖZET
Sosyal buhranlardan meydana gelen yerinden edinme veya sığınma arayışında
olan kişiler yönünden hayat ya da özgürlüklerinin tehdit altında oldukları yerlere
gönderilmemesine ilişkin olan non refoulement ilkesini çalışmanın esasını oluşturmaktadır.
İlke detaylı incelenerek, uluslararası hukuktaki statüsü, hangi durumlarda uygulanacağı
konuları non refoulement ilkesine ilişkin duruşları bakımından devlet uygulamalarından
önce incelenmektedir.
Bu çalışmanın esas konusu ilkenin temel kıstaslarının mülteci koruması yönünden
belirlenmesidir. Devletler uygulanan güvenilir üçüncü ülke, geçici koruma gibi konuların
ilkeyi tehlikeye düşürücü olduğu ve mültecilik sistemi açısından da zarar verici olduğu
tartışılmıştır.Çalışma aynı zamanda non refoulement ilkesinin korunması açısından farklı
çözüm yollarını da değerlendirmiştir.
Anahtar Sözcükler: Hukuk, Non Refoulment, Uluslararası
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INTERNAIONAL LAW AND THE MIDDLE EAST
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ABSTRACT
This paper examines in detail the principle of non refoulement, which protects
refugees or asylum seekers from being returned to places where their lives or freedoms
could be threatened. It looks in detail at the principle itself; its status at international law
and in what circumstances it applies, before going on to look at state practice with respect
to non refoulement.
The basic thesis of this paper is that parameters of the principle need to be clarified
if refugees are to protected from refoulement. It is argued that current policies being
implemented by states, such as temporary protection and the safe third country rule, are
endangering the principle, and the refugee regime itself. The paper also considers ways
in which the current system could be changed in order to protect the non refoulement
principle, while still catering to the needs of states.
Key words: Non Refoulment, International Law
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Giriş
Mültecilerin kabulü, temel insan
hakları problemi olmasına rağmen,
mülteci haklarının gelişimini hukuki
uygulamalrındanziyade siyasi politikalar
belirlemektedir. Mülteci kendi ülkesinde
zulme uğramak korkusunda olan kişi
olduğundan, bunun kabul eden ülke
yönünden doğal sonucu, kişinin zulme
uğrayacağı ülkeye gönderilmemesidir.
Söz konusu çalışmanın esas konusu, “Geri
Gönderme Yasağı” olarak tanımlanan ancak
sözleşmede ve doktrinde Fransızca‟daki
anlatım
bütünlüğü
bozulmaksızın
“Nonrefoulement”
tabiri
kullanılan
uluslararası
hukuk
temel
ilkesidir.
( Aleinikoff, 2003: 40)
Mülteciliğin uluslararası hukukun
bütününce tanınmış genel kuralları
bulunmaktadır. Sığınmacı kavramı ise,
kişi iradesini ön plana çıkarır. Bu nedenle
İngilizce’de “asylum seeker”(sığınma
arayan) ve Fransızca karşılığı olarak,
“demandeur d‟asile” (sığınma talepçisi)
kavramları kullanılmaktadır. Bu bakımdan
sığınma arayan kişinin uluslararası
hukuk gereğince hukukî olarak sığınma
talebinin kabul edilmiş olması, sığınma
arayan kişi sıfatını kazanması için
gerekmez. Haklı nedenle sığınma talebinde
bulunup bulunmadığını ilgili ve sığındığı
ülke içi makamlar belirleme yetkisi
öngörülmektedir.
Ülkesinde ırk, din, sosyal konum,
siyasal düşünce ya da ulusal kimliği
sebebiyle kendisini baskı altında hissederek,
kendi devletine güvenini kaybeden, kendi
devletinin ona tarafsız davranamayacağı
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düşüncesiyle ülkesini terkedip, başka
bir ülkeye sığınma talebinde bulunan
ve bu talebi o ülke tarafından “kabul
edilen” kişi mülteci; bu nedenlerden
dolayı ülkesini terk eden ve henüz
sığınma talebi kaçtığı ülkenin yetkilileri
tarafından “soruşturma” aşamasında olan
kişi sığınmacıdır. (Nissen, Schibel, 2004
:43) İngiltere ve Amerika bu statüdeki
kişiler için “mülteci” terimi yerine, bu
kişilerin sonradan ülkelerine dönebileceğini
dikkate alarak “yer değiştirmiş kişi”
tabirinin
kullanılmasını
önermiştir.
Uluslararası Mülteci Teşkilatı kendi mülteci
tanımlamasını oluşturarak görev alanı
içerisinde yer alan kişilere yardımcı olmaya
çalışmış, böylelikle daha önce sözleşmelere
hakim olan kategori esaslı mülteci
sınıflandırma anlayışı yerine bireysel ve
durumsal tanımlamanın yolu açılarak, olay
esaslı sığınmacı statüsü oluşturulmuştur.
Jus Cogens ve Ülke İçinde Yerinden
Edinme
Viyana
Andlaşmalar
Hukuku
Sözleşmesi‟nin ilgili düzenlemesi gereğince,
bir normun jus cogens nitelikte olması için,
devletlerin oluşturduğu bütün uluslararası
toplum tarafından kabul edilmesi, tanınması
ve normun bir bütün olarak hiçbir sınırlama,
istisnaya izin vermemesi ve bu normun
ancak aynı nitelikte başka bir uluslararası
hukuk genel normu tarafından uyarlanabilir
ya da değiştirilebilir olması gerekir.
Söz konusu düzenlemelerde yer alan
Nonrefoulement ilkesi istisna kabul etmez
ve sınırlanmaz niteliği nedeniyle andlaşma
yükümlülüklerinden bağımsız olarak “jus
cogens hüküm” olarak nitelendirilmektedir.
Doktrinde çoğunlukla Non-refoulement
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ilkesinin, “jus cogens” kural olduğu
belirtilmektedir. Jus cogens, 1969 Viyana
Andlaşmalar
Hukuku
Sözleşmesiyle
düzenlenmiştir.
Sözleşmenin amaçları bakımından
genel uluslararası hukukun buyruk kuralı,
devletlerin uluslararası topluluğunun
bütününce, aksine hiçbir kuralın konulması
olanağı bulunmadığı ve ancak genel
uluslararası hukukun aynı nitelikteki yeni
bir kuralıyla değiştirilebileceği kabul edilen
ve tanınan bir kuraldır” (Vincent,2005 : 5 )
1951 Mülteci Sözleşmesi, mültecilerin
haklarına ve hakların standartlarının
iyileştirilmesine ilişkindir. 1 A (2)
maddesinde mültecilik tanımı yapılmıştır.
Sözleşme tanımının kişinin ülkesi
dışında olmasını özellikle belirtmiş olmasını
nedeniyle, ülke içinde yer değiştiren kişiler,
uluslararası koruma dışında bırakmıştır.
Kişiler üzerinde doğan ya da doğması
muhtemel sonuçlar üzerinde uygulanabilir
olduğundan savaş gibi genel şiddet
eylemleri, doğal felaketler, geniş ölçekli
gelişim projeleri gibi uygulamalar mülteci
tanımı dışında bırakılmıştır. (Guy, Jane,
2007 :481 )
Uluslararası Hukuk açısından ülke
içinde yer değiitirmiş kişilerin korunmaları
ve bu kişilere yardım, “ülkelerin bağımsızlığı
ve iç işlere müdahale edilmemesi ilkesi”
gereği kara ülkesi sorumluluğundadır.
Çoğunlukla bu tip olaylar, iç uyuşmazlıklar
ve merkezi hükümetin uyuşmazlık içinde
bulunduğu ya da koruma sağlama konusunda
yetersiz veya isteksiz olduğu durumlarda
söz konusudur. 1990‟lı yılların başlamında
Yugoslavya tarafından sivil savaşlarda yer
değiştiren kişiler için uluslararası yardım

sağlanması önerilmemiştir.
Non Refeulment Presibi
Söz konusu ilke, sadece mültecilik
hukuki
statüsünün
değil,
korunma
ihtiyacı olan ve bu statüyü elde edememiş
bütün sığınma arayanların da temel
haklarındandır. Tamamlayıcı koruma ile
birlikte düşünüldüğünde; işkence, küçük
düşürücü muamele ya da ceza tehlikesi
bulunan hallerde, çok geniş bir koruma
kalkanı oluşturmaktadır.
Non-refoulement ilkesi, bir mülteci
ya da sığınmacının ırk, din, tabiiyet belli
bir toplumsal gruba mensubiyet ya da
siyasî düşünce nedeniyle hayat ya da
özgürlüğünün tehlike altında olduğu
ülkelere gönderilmesini yasaklama anlamına
gelir. Geri göndermeme olarak Türkçe‟ye
kazandırılan ilke, uluslararası insan hakları
hukukunda mülteci ve sığınmacılara
sağlanan tamamlayıcı koruma biçimlerinin
temelini oluşturmaktadır. Schneider sığınma
kurumunun; güvenli bir şekilde üçüncü
ülke tarafından kabul ve geri göndermeye
karşı güvence (Non-refoulement) ile temel
insan haklarına saygı ile birleştiğini olarak
tanımlanmaktadır. (Williamson, Jeffrey,
2004: 15).
Non-refoulement ilkesinin uluslar
arası pozitif belgelerde ortaya çıkışı 1933
Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme
3. maddesiyledir. İlke, 1951 Mülteci
Sözleşmesi ve 1967 protokolünde yer alan
iki bağlayıcı hükümden birisidir. Diğer
anahtar hüküm ise tabi ki mülteci tanımıdır.
(Bernhardt, 1985 :66)
Non-refoulement ilkesi, kendiliğinden
(perse) kabul yükümlülüğü oluşturmamakta,
fiilî (de facto) sığınmacılar için mülteciliğe
25
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kabul yönünde bir adım kabul edilmektedir.
Non-refoulement ilkesi iki ihtimali
beraberinde getirmektedir:
Kişinin
zulüm
tehdidi
altında
bulunmadığı -güvenilir üçüncü devlete
gönderilmesi,
Mültecinin kendi devleti toprakları
üzerinde kabulü.
Bu bağlamda; gerek devletlerin,
gerekse mültecilerin içeriği tam olarak
belli olmayan yasal temeller üzerinde
bulunduklarını, bu nedenle devletlerin
uluslararası
yükümlülüklerine
uyma
konusunun aslında tam olarak belirlenmemiş
konulara dayandıklarını iddia edilmektedir.
İlke tam olarak neyi kapsamına almaktadır,
içeriği nedir, ne sonuçlar doğurmaktadır
tam olarak anlaşılmamaktadır. (Kneebone,
2009: 19)
Non-refoulement ilkesinin öne
sürülmesi 1951 Mülteci Sözleşmesi ile değil
çoğunlukla 1984 İşkenceye Karşı Sözleşme
kapsamında başarıya ulaşmaktadır. Ancak
sığınma arayan kişilerin ikametlerine ilişkin
1984 İşkenceye Karşı Sözleşme‟de hüküm
bulunmamaktadır. Bu nedenle sığınmacılar
çoğunlukla 1951 Mülteci Sözleşmesi
hükümleri gereğince sığınma arayışında
olmaktadırlar. ( Kay, 2003: 81)

İlkenin Tarafları
Maddede “hiçbir taraf devlet”
ibaresi kullanılmış olduğundan bu ilkenin
muhatabının, sözleşmenin uygulanmasından
sorumlu olan taraf devletler olduğu
esas alınmaktadır. Taraf devlet ibaresi,
1951 Mülteci Sözleşmesi‟ne ya da 1967
Protokolünün 1/1 maddesinin etkisiyle
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1967 protokolüne taraf olan bütün devletleri
kapsam içine almaktadır. Ayrıca eyalet ve
bölge gibi tüm alt yönetim kademeleri ile
kamu yetkisi kullanan kişi veya kuruluşlar
dahil tüm devlet organlarının kullandığı
yetkilerin bu ilkenin uygulanmasında taraf
devlet yükümlülük ve sorumluluğunu
doğuracağı yorumlanmaktadır. ( Kneebone,
2009 :19 )
Taraf devletlerin kendi eylemlerinden
ya da yetkisi altında hareket eden kişilerin
eylemlerinden sorumluluğu, sadece kendi
ülkesinde meydana gelen eylemlerle sınırlı
değildir.
Devlet sorumluluğu açısından önemli
olan yapılan eylem ve işlemlerin, taraf
devletin ülkesinde meydana gelmesi
değil, bu eylem ve işlemlerin ilgili taraf
devlete yüklenmesinin mümkün olmasıdır.
Devletler, yargı yetkilerine tabi ya da
yargı yetkileri altında bulunan kişilerin
eylemlerinden
sorumludur.
Devlet
sorumluluğu açısından belirleyici olan
işlendiği iddia edilen eylemlerin, bu devletin
etkin kontrolü altında ya da bu devlet adına
hareket eden kişiler tarafından uygulanması
dikkate alınmaktadır.
Non-refoulement
ilkesi
bütün
sözleşmeyi imzalayan devletler ve bu
devletlere ait organlar ve hükümetin alt
bölümleri için bağlayıcıdır. Açık ya da gizli
politikasıyla geri göndermeye neden olması
ve ilkeyi sınırlaması, resmi organlarının
kapasitesi sorumluluk gerektirir. Üstelik
devletler devlet dışı organların devletle
organik
bağı
bulunmayan
kişilerin
eylemlerinden dahi sorumludur.
Genelde Ortadoğu, yerelde ise Suriyeli
mülteciler konusunda, AB devletleri
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uygulamada birtakım sınırdışı işlemleri, açık
denizlerde yapılan çalışmalar, hatta bir başka
devletin kara suları içerisinde uygulamalar
geliştirmek suretiyle Non-refoulement
ilkesinin getirmiş olduğu sorumluluktan
kurtulmak çabasına girmektedirler. Ancak
gerek ilkenin iyiniyet kuralları gereğince
uygulanması yükümlülüğü, gerekse AİHM
gibi yargı organlarının kararları dikkate
alındığında ilgili devletin bu sorumluluktan
kurtulabilmesi mümkün görünmemektedir.
Bu yaklaşımın Non-refoulement ilkesi
açısından önemi 33. maddeyi ihlâl eden
eylemlerin sadece ülke sınırları içinde
meydana gelmesinin gerekmemesidir.
Ortadoğuda yaşanan belirsizlik ve
Suriye’de yaşanan iç savaş neticesinde,
birçok ülke bölgeden göç eden mültecilerin
sorunlarının hukuki nitelik prensibini esas
alınmamıştır. Yüzlerce mültecinin Türkiye
üzerinden Yunanistan – Makedonya
sınırını geçerek Avrupa’ya ulaşmaya
çalışması uluslararası hukukun sorunsalı
olarak belirginleşmiştir. Söz konusu fiili
Avrupa ülkeleri için büyük bir sorun
teşkil etmektedir. 20 Ağustos 2015 günü
Makedonya hükümeti, olağanüstü hal ilan
ederek, ülkeye giren binlerce mülteciyle
baş edemediklerini açıklamıştır. Makedon
ordusu, askeri araçlar ve jiletli tellerle sınırı
kapatma tedbirleri almıştır. Mülteciler için
bir diğer önemli durak ise Macaristan’dır.
Macaristan’da, Sırbistan sınırındaki çitin
durumuyla ilgili Savunma Bakanı Csaba
Hende’in, çit inşaatının yavaş ilerlemesi ve
Avrupa’ya mülteci göçünü engelleyemediği
gerekçesiyle, istifası ile sonuçalanmıştır.1
1 “Mülteci krizi bakanı koltuğundan etti”,
http://www.dw.com/tr/m%C3%BCltecikrizi-bakan%C4%B1-koltu%C4%9Fundanetti/a-18699084,

AB ülkeleri genelinde engellenen Suriyeliler
ve uygulanan yaptırımlar, AİHS‟nin 5.
maddesini açıkça ihlâli niteliğinderir.
SONUÇ

AB devletleri hukukî sorumluluklarını
yerine getirmemek için kendilerince Nonrefoulement ilkesine aykırı bir gerekçeyle
transit geçiş ülkelerinin sorumluluğu
konusunda
hukuk
oluşturmuştur.
Doktrinde, sosyal ve ekonomik haklara
erişimin engellenmesi konusunun dahi
Non-refoulement
ilkesi
kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği ve bu yöndeki
görüşün etkinlik kazması güvenli üçüncü
ülke, transit ülkesi gibi “şimdilik” hukuka
uygun olduğu belirtilen sorumluluktan
kaçınma yöntemleri boşa çıkacak, Nonrefoulement ilkesinin dolaylı ihlâli olan bu
yöntemlerin açıkça hukuka aykırı oldukları
teyit edilecektir.
Ortadoğu’nun çatışma bölgelerinden
ve Surüye savaşından kaçan insanların bu
kapsamda değerlendirilmesi, kişilerin savaş
bölgelerine ya da diğer felaket bölgelerine
gönderilmesi hali Non-refoulement ilkesi
değerlendirmesi kapsamındadır.2

2 Broeck, Mieke Van den “The Dublin
II-Convention and the principle of Nonrefoulement International protection of
refugees in the EU failes” Progress Lawyers
Network Antwerp-Brussels-Gent. http://
www.iadllaw.org/files/Mieke%20Van%20
Den%20Broeck%20The%20Dublin%20II
Convention%20and%20the%20
principle%20of%20Non-refoulement.doc
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1951 Mülteci Sözleşmesi anlamında
sığınmacı olabilme nedenleri sınırlı
sayıdadır. Ancak Uluslararası İnsan Hakları
Hukuku dikkate alındığında sınırsız, dolaylı
ya da doğrudan zulme ya da yoksunluğa
uğrama
ihtimali
Non-refoulement
kapsamındadır. Bu anlamda sosyoekonomik nedenler, hastalık ya da doğal
afetler dahi Non-refoulement ilkesinin
uygulama alanı bulmasını sağlar. Sosyal
ve ekonomik hakların Non-refoulement
ilkesine dahil edilmesi göçmenlerin de
büyük ölçüde Non-refoulement ilkesi
kapsamına girmelerine neden olacaktır.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir

Ancak iç hukuk düzenlemelerine
göre, ülkeye yasa dışı giriş yapmış
ya da ülkede yasa dışı olarak bulunan
sığınmacıların yaptıkları başvuruların,
güvenli ülkelerden transit geçmiş olmaları
nedeniyle reddedilebilmesi mümkündür.
Bu konu daha çok devlet uygulamalarıyla
işlerlik kazanmış bir mekanizma haline
gelmiş ve AB ortak sığınma sistemiyle
yasal zemine oturtulmuştur.3 Suriye
krizinde, ilkenin uygulanmasında; alan
genişlemesi hukuki, sınırlama idaridir.
Özellikle insan hakları hukuku, uygulama
kapsamını genişletmektedir. AB ülkeleri
sınır güvenliği, terörizmle mücadele,
yabancıların
ülkede
bulunmalarının
sınırlanması gibi yaklaşımlarla, idari
nedenlerle ilkeyi sınırlamaktadır.
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ÖZET
Çalışma, Makedonya Cumhuriyeti’nin iş örgütlerinde değişik düzeylerde
yöneten işletmecilerin iş, bağlam ve toplumsal-kültürel ortamlardaki yönetim
hakkındaki tavırlarına değinmektedir. İki kültürel yönelim, bireysellik yönelimi/
kollektivizm ve güç, uzaklık farkları yönelimi olmak üzere işletmecilerde her üç
düzey değerlendirildi.
Ön hat, orta seviye ve en üst seviye işletmecilerin bireysellik yönelimi/
kollektivizm ve güç, uzaklık farkları yönelimi konusundaki seviyelerin belirlenmesi
için, Dorfman ve Hauel’den (1998) 12 aytemlik derecesi kullanıldı. Makedonya
Cumhuriyeti’ndeki değişik özel ve kamu örgütlerinde çalışan 100 işletmeciden
bilgiler toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, değişik hiyerarşik düzeyde olan
işletmecilerin kollektivizm-bireysellik yönelimi konusunda pek büyük bir fark
olmadığını, ancak güç, uzaklık farkları yönelimi konusunda ön hat, orta seviye
ve en üst seviye işletmeciler arasında önemli farkların olduğunu F (2, 96) = 5.92;
p <0.01 kanıtladı. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, işletmecilik kuramına, örgüt
verimliliğine ve yabancı yatırımcıları yatırım yapmalarına teşvik etme sürecinde
yardımcı olacaktır.
Anahtar sözcükler: işletme düzeyi, kollektivizm-bireysellik yönelimi, güç, kültür
farkları yönelimi
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CULTURAL DIRECTION OF WORKING ORGANIZERS
IN BUSINESS ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA
Assoc.Prof.Dr. Kalina SOTIROSKA - IVANOSKA
Macedonia, Gostivar International VISION University

Mr. Sci. Müedin KAHVECİ

Ministry of Education of the Republic of Macedonia

ABSTRACT
The study refers to the attitudes of the administrators of the Republic of Macedonia
at different levels in business organizations on the management of work, context and the
socio-cultural environment. Two levels of cultural orientation, individuality orientation
/ collectivism and power, orientation differences were assessed in all three levels of
management.
Dorfman and Hauel (1998) used a 12-aytem degree to determine the levels of individuality
orientation / collectivism and power, distance differences orientation of frontline, middle
and top level operators. Information was gathered from 100 operators working in different
private and public organizations in the Republic of Macedonia. Obtained results, F (2, 96)
= 5.92 suggests that there is not a big difference in the collectivist-individual orientation of
the operators at different hierarchical levels, but there are significant differences between
the frontline, middle and top level managers about power, distance difference orientation; P
<0.01. The results obtained without work will help in the theory of business, organizational
efficiency and the process of encouraging foreign investors to invest.
Key words: business level, collectivism-orientation of individuality, power, orientation of cultural differences.
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Giriş
Kültür toplum için ne teşkil
ediyorsa, bireyler için de hafıza aynısını
teşkil etmektedir (Kluckohn, 1954;
според Triandis & Suh, 2002). Bu,
toplumun tüm deneyimini toplayıp
gelecek nesillere aktarmak anlamına
gelmektedir. Linton’a göre (1945,
Grimm, Church, Katigbak, Reyes’e göre
1999), kültür sosyal miras demektir.
Bunun yanısıra kültür, belirli insan
grupları
tarafından
düşünülmüş,
artefaktlar dahil, semboller aracılığıyla
aktarılan edinilmş değişik model
davranışlar bütünüdür.
Sperber (Campbell’e göre, 1965)
kültürü tanımlamak için salgınla bir
benzerlik kullanmıştır. Belli bir fikir
(örnek olarak aletin kullanımı) giderek
fazla insan tarafından kabul görmüş,
ondan sonra da kültürün bir parçası
olmuştur.
Kendi döneminde Kroeber &
Kluckhohn (1952, Gannon &a göre
Newuman’, 2002) kültür hakkında sıkça
atıfta bulunulan tanımı sunmuşlardır:
Sembollerle aktarılan davranışlarla
ilgili emplisit ve eksplisit yolla, sembol
aracılığıyla aktarılan davranışlar.
Kültürün önemli ortamı olarak
gelenek, değerler ve fikirlerdir; kültür
sistemleri bir yandan etkinlikler ürünü,
diğer yandan da gelecekteki etkinlikler
için şartlı öğeler demektir. Triandis
(2004) kültür sendromlerinin önemine
vurgu yapmıştır. Ona göre kültür
sendromleri; belli bir şiveyi konuşanlar,
belli bir coğrafya bölgesinde ve tarih
32

döneminde yaşayanlar arasında inanç,
norm ve değerlerden oluşmuştur.
Kültür, psikolojik ve toplumsal
karşılıklı etkenler etkileşiminden ortaya
çıkan fenomendir. İnsanlar kurallar,
normlar, inançlar, koşullar ve toplumsal
ortamdan olan beklentiler hakkındaki
mesajları içselleştirmektedir.
Kültür
hakkındaki
değişik
tanımlardan, kültürün insan hayatından
değişik bakış açıları içeren çok bileşik bir
oluşum olduğu sonucuna varılmıştır.
Triandis’in
psikolojik
düzey
tashihini belirlerken, kendisi kültür
yönelimleri kültür boyutlarının bireysel
algısı olarak belirlemektedir.
Bu
araştırma
heriki
kültür
yönelimini incelemektedir: Bireysellikkollektivizm
ve
Makedonya
Cumhuriyetindeki iş örgütlerinde
değişik
hiyerarşik
düzeyde
olan
işletmecilerin güç konusunda farklılıklarını
incelemektedir. Bireysellik-kollektivizm
kültür boyutu, bireyin gruplara olan
entegrasyon düzeyini belirlemektedir.
Triandis’e göre (2001), bireysellik
yöneliminin özellikleri olarak gruptan
bağımsız olmak, özgürlük, dürüstlük
ve özerklik , buna karşın kollektivizm
yöneliminin özellikleri de, karşılıklı
bağımsızlık, aidiyet amaçlı normlar,
sadakat, bireysel ilişkiler ve grubu
uyum içinde mufaza etmektir.
Matsumoto’ya
göre
(2004,
Matsumoto & Juang, 2007) Kroskültür psikologlarının öznel öğeleri iki
kategoriye ayırdıklarını farketmiştir:
kültür alanları ve kültür boyutları.
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Kültür alanları, kültürün ayrılmaz
parçaları veya kültürün ürünü olan
bazı toplumsal-psikolojik özelliklerle
ilgilidir. Kültür alanları, tavırlar,
değerler, normlar, inançlar, davranışlar
ve rütüellerdir. Kültür boyutları,
kültür değişkenliğine önemli derecede
yansıyan ve davranışları etkileyen
genel eğilimlerdir.
Buna göre, kültürün bileşik
kavramı sadeleştirilmiş ve bu şekilde
psikolojik araştırmacılar tarafından
kültürün ölçülmesi sağlanmaktadır.
Kültürün öznel alanları ve boyutları
toplumsal düzey olarak grubun
bireyleri arasında ve grubun her üyesi
olmak üzere endividüel düzeyde
mevcuttur. Psikolojik araştırmacılar
kültür alanlarını, tavırları, değerleri
ve inançları incelemektedir. Ancak,
kros-kültür
psikologları
kültür
boyutlarını belirleme imkanıyla muatap
olmuşlardır. Onlar kültür boyutları
için geçerli ve güvenilir enstrümanlar
bulma çabası içerisindedirler.
Bireysellik-kollektivizm
kültür boyutu, bireylerin gruplara
entegrasyon
düzeyidir.
Batı
devletlerinin, bağımsızlığı ve özel
mülkiyeti vurgulayan bireysel kültürü
vardır. Buna karşın kollektivist kültür,
işyerinde aile ilişkileri modelini ve daha
geniş olarak toplumsal bağlamı esas
alarak girişimcilik grubunun ve grup
davranışının vurgulandığı az gelişmiş
ülkelerde ve Doğu Asya ülkelerinde
vardır.
Kültür boyutu olarak güçte farklılık,
iş örgütlerinde ve sosyal kurumlarda
daha az güçlü bireylerin, eşitsiz güç

dağılımını kabul edip, bekliyorlar.
Güç konusunda en büyük farklar
Asya, Latin ve Afrika ülkelerinde,
güçte az farklarsa ABD, Avustralya,
Kanada, Hollanda ve Almanya’da
görülmektedir.
İş örgütlerindeki
kültürde
güç
farklar
boyutunu
anlatabilen,
işçilerin
işletmecilere
nazaran daha alt düzeyde olduklarını
ileri süren Mekregor’un X teorisi
olabilir.
Kültür
yönelimler,
kültür
boyutlarının bireysel algılarıdır. Kültür
algılarında, ister milliyetlerde ister
milliyetler arası farklar gözetilmektedir
(Clugston et al., 2000).
Kültür
boyutlara
yönelimler,
kültür boyutlarından kaynaklanan
kişisel konstrüktlerdir. Onlar, bireysel
düzeyde kültür boyutlarının neticesidir.
Kültür boyutu olan Bireysellik/
kollektivizme yönelim
Bu
araştırma,
bir
ülkedeki
örgütlerde değişik hiyerarşik düzeyde olan
işletmecilerin bireysel düzeyde bireysellikkollektivizmini incelemektedir.
Hui
&
Triandis
(1986),
çoğunluğunun kollektivist veya bireysel
farkları olan kültürlerin kollektivist
veya bireysel olarak belirlendiğini
farketmişlerdir.
Kollektivistlere nazaran, bireyseller
kişisel hedeflere öncelik verirler.
Kollektivistler kişisel ve kollektif
hedefler arasında ayrım yapmazlar,
ancak yaparlarsa, kişisel hedefleri
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kollektif hedefler lehine kullanırlar
(Triandis, 2001).
Kollektivist
toplumlarda,
ait
oldukları gruptan kaçma çabasında
olan idiosantrik bireyler vardır. Bireysel
olan toplumlarda da, sürekli olarak
değişik kulüpler, topluluklar veya diğer
kollektiflere katılarak alosentik bireyler
vardır.
Triandis’e göre (2001), bireysellik
yöneliminin
özellikleri,
gruptan
bağımsız olmak, özgürlük, dürüstlük
ve özerkliktir. Bireyler arası en önemli
ilişkiler horizontal veya karı-koca
ilişkileri ve arkadaş-arkadaş ilişkileridir.
Kollektivizm
yöneliminin
özellikleri karşılıklı bağımlılık, grup
aidiyetini destekleyen normlar, sadakat
ve güvenlik, kişisel ilişkiler ve grup
içi uyumdur. Kollektivistlerde kendi
grubundan olan bireyler ve grup
dışından olan bireyler arasında yoğun
bir duygusal fark vardır. Bireyler
arasında en önemli kişisel ilişkiler veliçocuk, çalışan-işletmeci arasındaki
vertikal ilişkilerdir.
Bütünlük önceliği ve kişisel
çıkarlardan çok gruplar içi uyum
(Hui and Triandis, 1985; Earley &
Gibson’agöre, 2002). Kollektivistler
kendi kişisel çıkarlarını, ait oldukları
grubun kollektif çıkarlarının altında
tutacaklar ve bireylere yöneltilen
zor görevlerde bile onların üyeleri
istikrarlıdır.
Kollektivist gruplar çerçevesinde
bireyler, bireysel kültürlerden gelen
bireylere nazaran, BİZ’e karşı daha
pozitif, ONLAR’a karşı negatif duygular
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içerisindedirler. (Triandis, 2004).
Güç farkı kültür boyutu yönelimi
Hofstede’ye göre (2001) güçte
yüksek derecede farkların olduğu
ülkelerde insanlar alt durumdadır. Güç
farkının üst seviyede olduğu bireyler,
hiyerarşiyi kabul etme hazırlığı gösterip,
onların üstün statüsünü kabul ediyorlar.
Onlar, güç farklarının kaçınılmaz
olduğu ve gelişmenin devamı adına
sürdürülmesi tavrını destekliyorlar.
Bunlar bir de kararların merkezden
alınmasından yanadırlar. Bireylerde,
kendilerinden daha üst düzeyde olan
kimselere karşı çıkmaktan çekiniyorlar.
Diğer yandan, güce düşük
yönelimi olan bireyler, katılımlı liderlik
ve kararların merkezden değil yerel
yönetimlerden alınmasından yanalar.
Güteki
farklar,
bireylerin
toplumlarda alt derecede olduğunu
kabul ettikleri inancına bağlı kaldığı
ve başka bir seçenekleri olmadığı
karşılıklı bağlılık ilişkilerini güçlendirir.
İnsanlar arasındaki ilişkilerde net bir
hiyerarşinin olduğu Otokrat liderlikleri
kabul eder ve bekler.
Araştırmanın
ele
aldığı
sorun, Makedonya Cumhuriyeti’nin iş
örgütlerinde değişik düzeylerde yöneten
işletmecilerin bireysellik /kollektivizm ve
güç, uzaklık farkları yönelimi olmak üzere
işletmelerinde farkların olup olmadığını
belirtmektir.
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Örnek

1.

METOT

Örnek, ankete tabi tutulan ve Üsküp,
Kalkandelen, Ohri, ve Struga’daki
şirketlerde çalışan 100 ön hat, orta seviye
ve en üst seviye üretim işletmecilerden
oluşmuştur. Katılım gizli ve gönüllü
esaslara dayalıydı ve sorularda
herhangi bir kimlik istenmemişti.
Ankete tabi tutulanların büyük bir
çoğunluğu erkeklerden oluşmuştu
(%75). Ankete tabi tutulanların ortalama
yaşı 43’tü (SD =9.82 yıl), şirketteki
ortalama çalışma stajı 4.0 yıl (SD = 2.31
yıl). Orta seviye işletmecilerin oranı
%37, üst seviye işletmecilerin oranı
da % 32 ve ön hat işletmecilerin oranı
%31’di. Ankete tabi tutulanların oranı
% 46 kamu sektöründen, % 64-ü de özel
sektördendi. Ankete tabi tutulanların
yarısı üniversite mezunuydu (%53).
Ölçüm araçları
Anket,
kollektivizm/bireysellik
ve güç farkları
kültür yönelimini
ölçme
amacıyla
Dorfman
&
Howell’den (1998) 12 aytemlik derece
Makedonya’da ilk defa kullanılmıştır.
Ankete tabi tutulanlar, hangi seviyede
her davranışın kültür yönelime ilişkin
algılarını yansıtacak, 1’den (tamamen
katılmıyorum) 6’ya kadar (tamamen
katılıyorum) 6 derecelik Likert tipi
derecesi ile ilgili düşüncesini vermeleri
rica edildi. Kronbah alfa derecesi 0.70’ti.
Örnek: Kollektivizme yönelim aytemi
“grubun başarısı, bireyin başarısından
çok daha önemlidir. Örnek: güç farkı
kültür yönelimi aytemi “İşletmeci sıkça,
çalışanlarıyla anlaşmada, bazen otoritesi

ve gücünü kullanması kaçınılmazdır”.
Ankete tabi tutulanlara,

ilkönce

ön hat, orta seviye veya en üst seviye işletmeciler
olarak şirkette hangi seviye işletmede

bulundukları sorularak veriler elde
edildi.
İncelemenin seyri

Anketler araştırmacılar tarafından
bireysel olarak dağıtıldı, nüfus bilgileri
aytemleri ve işyerinde bireysellik yönelimi/
kollektivizm ve güç farkı yönelimi ile bilgiler
çalışanlar
tarafından
tamamlandı.
Veriler SPSS 18 yardımıyla incelendi.

SONUÇLAR
1 Nolu tabelada, ön hat

işletmecilerin

araştırmasında yer alan değişkenlerin
aritmetik ortalamaları gösterilmiştir. Buna
benzer olarak, kollektivizm ve güç farkları
yönelimi ile ilgili asgari, azami ve standart
sapmalar yansıtılmıştır.
Tabela 1. Ön hat işletmecilerde aritmetik ortalamalar, asgari, azami ve standart sapmalar
Değişkenler
Kollektivizm
yönrlimi
Güç farkı
yönelimi

Ön hat işletmeciler (N=31)
M
Min
Max

SD

29.39

18.00

36.00

4.47

19.32

14.00

26.00

3.91

2 Nolu tabelada, orta seviye işletmecilerin
araştırmasında yer alan değişkenlerin aritmetik
ortalamaları
gösterilmiştir. Buna benzer
olarak, kollektivizm ve güç farkları yönelimi
ile ilgili asgari, azami ve standart sapmalar
yansıtılmıştır.
Tabela 2. Orta seviye işletmecilerde aritmetik ortala-

malar, asgari, azami ve standart sapmalar
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kollektivizm/bireysellik
yönelimine
ilişkin önemli istatistik farklar yoktur.

Orta seviye işletmeciler (N=37)
Değişkenler

M

Kollektivizm
yönelimi
Güç farkı
yönelimi

Min

Max

SD

28.59

17.00

33.00

3.24

20.57

8.00

35.00

5.67

4. TARTIŞMA

3 Nolu tabelada, üst seviye işletmecilerin
araştırmasında yer alan değişkenlerin aritmetik
ortalamaları gösterilmiştir. Buna benzer olarak,
kollektivizm ve güç farkları yönelimi ile ilgili asgari,
azami ve standart sapmalar yansıtılmıştır.

Bu
araştırma
heriki
kültür
yönelimini olmak üzere, Bireysellikkollektivizm
ve
Makedonya
Cumhuriyetindeki iş örgütlerinde
değişik hiyerarşik düzeyde olan işletmecilerin güç
konusundaki vurgulama derecesini incelemektedir.

Tabela 3. Üst seviye işletmecilerde aritmetik ortalamalar, asgari, azami ve standart sapmalar
Üst seviye işletmeciler (N=32)
Değişkenler
M
Min
Max
Kollektivizm
28.72
22.00
34.00
yönelimi
Güç farkı
23.40
16.00
35.00
yönelimi

SD
2.58
4.82

Tabela 4. MANOVA sonuçları
Kaynak

Değişkenler

Sum of
square

Df

Mean

İşletme
seviyesi

Kollektivizm
yönelimi
Güç farkı

3.24

2

1.62

284.24

2

F

Significance

0.18

0.83

5.92

0.00

4 Nolu tabelada, güç farkı
yönelimine ilişkin ön hat işletmeciler,
orta seviye işletmeciler ve üst seviye
işletmeciler arasında istatistik olarak
önemli farkların olduğuna dikkat
çekilmektedir.
Üst seviye işletmecilerin, ön hat ve
orta seviye işletmecilere nazaran güç
farkı yönelimine ilişkin çok yüksek
derece üstünlükleri vardır (F (2, 96)
= 5.92; p<0.01). Ön hat, orta seviye
ve üst seviye işletmeciler arasında,
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İş bu araştırmada, bireysellik/
kollektivizm
kültür
yönelimi
konusundaki ortalama sonuçlar gereği,
üst seviye işletmecilerin, orta seviye ve
ön hattaki işletmecilere göre daha üstün
vurgulama derecesi göstermektedirler.
Makedonya Ticaret Odasında
danışman olarak iş amaçlı bulunduğu
1 yıllık süre içerisinde, Britana ve
Makedonya Ticaret Odası çalışanlarını
da dahil ederek Hofsted modeline göre
kros-kültür araştırması uygulamıştır.
Araştırmayı
uygularken,
Makedonya ahalisinde karar alma
hususu onun için bir muammayı
teşkil ediyordu. Ona göre, karar alma
sürecinde tüm grubun dahil edilmesi
gerekir, ancak toplantı yapılacağı
zaman yönetim ve çalışanlar için
daima bir sorun ortaya çıkmaktadır.
Toplantılar seyrek yapılıyor ve sadece
üst seviye işletmecilerden gelen
kararları görüşülmektedir.
İşletmecilerin,
çalışanlarla
danışmadan karar alması, Makedonya
Cumhuriyeti’ndeki iş örgüterinde sıkça
görülen pratiktir ve güç konusunda
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yüksek farkların olduğu işletmecinin
özelliğidir.
Çalışanların
statüsüne
bağlı
kalarak, ülkenin çoğu örgütlerinde belli
park yerleri, kantinler ve tatil yerleri
vardır. Bu husus, güç farkı yöneliminin
özelliğini temsil ediyor. İşletmecilerin
hiyerarşik düzeylerinin yüksek olması,
karar vermelerinde bağımsız olarak
daha büyük hakka sahiplerdir. Bu
mesele onların yüksek statülerine
bağlıdır. Yüksek statü, çalışanların
sıralaması dahil her alanda yüksek
kazanımlar elde etmeleri anlamına
gelmektedir.
Bu durum, Hofsted’in söylediği
gibi, güç konusunda büyük farkların
olduğu ülkelerden örnek olarak
Makedonya’da çalışanlar işletmecilerin
emirlerine itaat etmektedirler.
Elde edilen sonuçlar, şirketlerin
verimliliği konsunda büyük önem
taşımakta ve işletmeciler ile çalışanlar
arasındaki iş birliğin ihtiyacına işaret
etmektedir.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir
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ÖZET
Bu çalışmada Carl Gustav Jung’un temellendirdiği arketipsel yöntem
kullanılarak; Jung’ın bahsettiği, kökeni geçmişten günümüze dek uzanan ve her
insanın kolektif bilinç dışında yatan bir mirastan incelenmektedir. Ferdin kendini
tanıması, kendisi olması, kendileşme süreci hem psikoloji hem inanç bilimlerinin
konusunu oluşturmaktadır. İnsanın kendine ait değerleri keşfetmesi ve yaşaması
varoluşla ilgili bir olgudur. İnsan iç dünyasında söz konusu gizil imgelere sahip
olmasa dış dünyada onları tanıyamaz.
Araştırmada Necati ve Fuzuli’nin “Gayri” redifli gazelleri karşılaştırmalı
olarak incelenmiştir. Çalışmanın inceleme konusu olan gazellerden örnekler verilip,
şairlerin hayatları açısından karşılaştırılarak yazdıkları farklı beşer beyit örnekleri
esas alınarak benzerlikler ve farklılıklar belirlenmiştir. İncelemenin paradigma
kısmı ise eserlerin Carl Gustav Jung arketipler dediği; persona, gölge, anima,
animus, hilebas, yaşlı bilge ve büyükanne imgeleri göz önünde bulundurularak
psikolojik açıdan metnin görünen yapısının altında derin yapıdaki anlamı ortaya
koyarak; psikoloji ve mistik psikoloji alanlarına katkıda bulunması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojikoanaliz, Carl Gustav Jung, Necati, Fuzuli,
Arketip.

40

HİKMET 28 - Kasım 2016
UDK
821.512.161.09.159.964.2

Received : 20.09.2016
Revise : 01.10.2016
Accepted : 15.10.2016

Article type:
1.01 Original scientific article

Psychological Analysis of lyrics in Terms of
Jung’s Archetypal Qualification
(Necati ve Fuzuli “Gayri” Redifli Gazelleri)
Assoc.Prof.Dr. Nalan KAZAZ

Macedonia, Gostivar International VISION University, Faculty of Social Sciences
nalan.kazaz@vizyon.edu.mk

ABSTRACT
In this study, using the archetypal method based on Carl Gustav Jung; A miracanum,
which Jung refers to, dates from the past to the present day and lies outside the collective
consciousness of every human being is examined. Individuality is the self-definition,
being himself/herself the process of self-creation, both psychology and beliefs. It is about
people’s discovering their own values and their existence about life. Human beings can not
recognize them in the external world unless they have hidden images in their inner world.
In the study, Necati and Fuzuli’s “Gayri” redifli ghazals were examined comparatively.
The similarities and differences were determined by giving examples from the subjects
of examination of the study and comparing the poets’ lives in terms of their different
human couplets. The paradigm part of the review is that the works are called Carl Gustav
Jung archetypes; By revealing the deep meaning under the visible structure of the text
in psychological terms considering person, shadow, anima, animus, cheater, old sage and
grandmother images; Psychology and mystical psychology.
Key words: PsychologicalAnalysis, Carl Gustav Jung, Necati, Fuzuli, Arketip
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Giriş

Bütün alanlar birbirlerini etkilediği
gibi psikolojide de edebiyat eserleri
ilgi uyandırmaktadır. Bu çalışmada
Necati ve Fuzuli’nin gazellerinin bize
uyandırdığı ilgi bunun bir göstergesidir.
Carl
Gustav
Jung’a
Göre
Arketipler Kuramı Jung’un “aktif
hayal kurma metodu” ile bilinç dışının
derinliklerinden getirdiği hayaller,
onun arketip kuramının temelini
oluşturmaktadır. Jung “Arketipler ve
Ortak Bilinç dışı” adlı çalışmasında
konuyu gündeme getirir (Öztekin, 2011).
Kişisel bilinç dışı, bireyin yaşantısında
ortaya çıkan ‘unutulmuş, bastırılmış,
zapt edilmiş ve bilinç dışı olarak
algılanmış’ içeriği kapsamaktadır.
Kolektif bilinç dışının içeriğini ise, ilk
çağlardan evrensel insan durumuna
gelene
dek,
insanoğlunun
tipik
reaksiyonlarının bütününü oluşturur.
Korku, tehlike, üstün güce karşı verilen
mücadele, cinsler arasındaki ilişkiler,
ebeveyinler ve çocuklar arasındaki
ilişkiler, nefret ve sevgi, doğum ve
ölüm, aydınlık ve karanlık prensipler
kolektif bilinç altındadır (Jacobi, 2002).
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Jung’a
göre
Tanrı
arketipi
ile Kendilik arketipinin deneysel
olarak birbirinden ayrılamayacağını
hatırlamakta fayda vardır (Michael,
1997). Psikolojik bir süreç olarak bireyin
kendi olma serüvenini dinî bir süreç
olarak gördüğü için, psikolojiden daha
çok teolojiye yakın durmakla suçlansa
da, Jung, din ile psikolojiyi, analist/
terapist ile Tanrıyı insan ruhunda
buluşturarak psikolojide yeni ufuklar
açmayı başarabilmiş ilk ve en önemli
psikologtur (Gürses, 2007).
Özellikle gölge, aydınlığın zıttı olan
karanlık veya iyiliğin karşısında yer
alan ahlâkî kötülük olabilir düşüncesini
ortaya koymuştur. Carl Gustav
Jung’un kurduğu Analitik psikolojinin
en orijinal tarafı kolektif bilinç dışı
(collective unconscious) ve içeriğindeki
arketiplerdir (Gürses, 2007).
Arketipler herkeste görülen özdeş
psişik yapılardır. Bunlar topyekün
insanlığın en eski mirasını oluştururlar.
Jung temelde arketipleri tüm insanlığa
has ortak davranış özelliklerini ve tipik
deneyimleri başlatma, kontrol etme ve
yönlendirme kapasitesine sahip doğal
nöropsişik merkezler olarak görmüştür.
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Bu Şekilde uygun koşullarda
arketipler sınıf, din, ırk, coğrafî konum
yahut tarihsel devir farkı gözetmeksizin
benzer
düşüncelere,
imgelere,
duygulara yol açmaktadırlar. Kişinin
kolektif bilinçdışını bütünüyle arketipik
donanımı oluşturmaktadır. Arketipler
imgelere dönüşen ruhsal süreçler veya
insan davranışlarının en eski modelleri
veya içgüdülerin kendi portreleri olarak
tanımlanabilirler (Karagözlü, 2012).
Arketiplerin
günümüz
edebiyatında geçerliliğinin olmasının
nedeni, insanın derinlerde yatan
kaygılarını, korkularını, isteklerini dile
getirmesidir. Bu nedenle bu kalıplar
okuyucuda yankı uyandırmaktadır.
Jung’a göre edebiyatta karşımıza çıkan
bu arketipler, insanların ortak bilinç
dışında yatan ve bize çok derinden
seslenen psişik davranış formlarıdır.
Arketipleri kullanan sanatçı kendi
kişisel yaşantılarını aşarak evrensele
dokunmuş ve kişisel sesinden daha
güçlü bir sesle okura seslenmiş olur
(Moran, 2002). Edebî eserlerde duygu,
düşünce ve hayaller yazı ile hayat
bulur. Yaratım sürecindeki yazar, hem
kendi dünyasını hem de dile getirmek
istediği dünyayı çeşitli sembollerle
eserine yansıtır.

Bu semboller ve kodlar arasında Jung
tarafından “arketip” olarak adlandırılan
kolektif bilinçaltının yansımaları da
bulunur. Psikoloji ve edebiyat bilimine
bakınca en önemli ortak noktamız olan
insanda birleşiyoruz. Bizi biz yapan
insanlığımızdır. İnsan ister bilinçli, ister
bilinç dışı olsun arketipleri kullanır.
Gelenek ve göreneklerimizi devam
ettirebilmemiz için bize bir şekilde
rehber olan Necati ve Fuzuli’nin
eserlerinde mirasımız olan gazellere
gelelim.
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Gazeller
FUZÛLÎ (Akyüz,1996: 263)

NECATİ (Tarlan, 1992: 98)

Yâr kılmazsa bana cevr ü cefâdan gayrı

Deme kim yârda yok cevr ü cefâdan gayrı

Ben ana eylemezem mihr ü vefâdan gayrı

Ne dilersen bulunur mihr ü vefâdan gayrı

Ey diyen gayra gönül verme hanı bende
gönül

Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölücek

Ser-i zülfünde olan bahtı karadan gayrı

Bir avuc toprağı atar bâd-ı sabadan gayrı

Kıldı mecnûn kimi çocuklar heves-i aşk velî

Elif-i kâmetin ile kaşına râ diyeli

Döymedi derde men-i bî-ser ü pâdan gayrı

Gönlümü eyleyemez kimse bu râdan gayrı

Müşk-i Çîn zülfün ile eylese da’vi ne aceb
Ne olur yüzü kara kulda hatâdan gayrı

Hat u hâlin elemi yetmedi mi gönlüme kim Çeke
hecr âteşini bunca belâdan gayrı

Lebine Çeşme-i Hayvân demezem kim lebinin Ne garaz eyleye uşşâk visâlin var iken
Var bin câna değer feyzi bekâdan gayrı

Ne murâd eyleye bîmâr devâdan gayrı

Hîç kim bilmedi tahkîk ile ağzın sırrın

Dûd-ı âhım ne aceb göklere tutsa yüzünü

Sırr-ı gaybın ne bilir kimse Hudâ’dan gayrı

Âşıkın kimisi var ola Hudâdan gayrı

Ey Fuzûlî bize takdîr-i gam etmiş rûzî

Yüzüne tutsa Necâti ne aceb haclet elin

Kılalım sabr nedir çâre rızâdan gayrı

Nesi var yüzü gelir dest-i du’âdan gayrı
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Bugünün Türkçesiyle Gazeller
FUZÛLÎ
A. Beyitlerin düzyazıya çevrili şekilleri

NECATİ
B. Beyitlerin düzyazıya çevrili şekilleri

1. Sevgili bana eziyet ve cefadan başka bir şey
yapmasa da ben ona sevgi ve vefadan başka bir
şey göstermem.

1. Sevgilide eziyet ve cefadan başka bir şey
yok deme! Zira (onda) sevgi ve vefadan başka
ne istersen bulunur.

2. Ey başkasına gönül verme diyen kişi! Bende,
onun saçı ucunda (asılı) kara bahtımdan başka
gönül nerede?

2. Benim için ağlayın. Çünkü öldüğümde
üstüme bir avuç toprak atacak olan sabah
yelinden başkası değildir.

3.Mecnun gibi çocuklar aşka heveslendi ama
elsiz ayaksız (çaresiz) benden başkası kimse
onun derdine dayanamadı.

3. Boyuna “elif”, kaşına râ” dediğimden beri
kimse gönlümü bu”ra”dan uzaklaştıramaz.

4. Çin’den gelen misk saçınla bahse tutuşsa
buna şaşılır mı? Yüzü kara olan kölede yanlıştan
başka ne olur ki?

4. Ayva tüylerin ve benin yüzünden çektiğim
acı yetmedi mi ki bunca belanın yanında bir
de ayrılık ateşini çekeyim?

5. Dudakların için Hayat suyu diyemem. Zira
dudağının ölümsüzlükten başka bin cana değer
faydası var.

5. Sana kavuşmak varken âşıklar daha ne
istesin? Hasta, dermandan başka ne ister ki?

6. Hiç kimse ağzının sırrını hakkıyla bilemedi.
Allah’tan başkası bilinmeyen sırları nasıl bilsin
ki?

6. Âhımın dumanı göklere doğru yükselse
buna şaşılır mı? Âşığın Allah’tan başka kimi
var ki?

7. Ey Fuzulî! Kader bizim gam çekmemizi
istemiş. Sabredelim, çünkü rıza göstermekten
başka çaremiz yok.

7. Necatî utancından elini yüzüne tutsa buna
şaşılır mı? Elini yüzüne koyup dua etmekten
başka nesi var ki?
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Şairlerin Hayatları
Karşılaştırılması:

Açısından

FUZÛLÎ

NECATİ

1. Gerçek adı Mehmet Bin Süleyman’dır.

1. Gerçek adı İsa Necati Bey’dir.

2. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle
birlikte; kimi kaynaklara göre 1480
dolaylarında Kerbela’da doğmuştur.

2.Edirne’de doğdu, doğum yılı bilinmemektedir.

3. 1556 yılında Kerbela’da vefat etmiştir

3. 17 Mart 1509 yılında ölmüştür.

4. Kanuni Sultan Süleyman, Rüstem Paşa,
Mehmet Paşa, İbrahim Bey, Cafer Bey
devrini gördü.

4. Fatih Sultan Mehmet, II Beyazit ve Şehzade
Mahmud devirlerini gördü.

5. İyi eğitim görmüş, İslam, Tasavvuf,
Simya, Gökbilimleriyle uğraşmış. Türkçe,
Arapça ve Farsça dillerinde eserler
vermiştir.

5. Medresenin yüksek kısımlarına kadar varan iyi
bir eğitim görmüştür. Türkçe eser vermiştir.

6. Gençliği Safevi Türk İmparatorluğunun
parlak dönemine rastlar.

6. II. Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde
yaşamıştır.

7. Eserleri:

7. Eserleri:

- Divan (Türkçe, Farsça, Arapça)
Sıhhat ü Maraz
- Enîsü’l – Kalb
- Terceme-i Hadîs-i
Erbaîn
- Beng ü Bâde
- Hadîkatü’s – Süedâ
- Leylâ vü Mecnûn
-Rind ü Zâhid
- Heft Câm
- Şikâyetnâme
- Matla‘u’l-İ‘tikâd

- Divan
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- Münazara-i Gül ü Husrev adında henüz ele
geçmemiş bir mesnevisi vardır.
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Diğer Eserlerinden Örnek Beyitler:

FUZÛLÎ
Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz
mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i
yanmaz mı

NECATİ
Şâmîler etmesin diyü ikide bir hücûm
Götürdü zülf kâidesin yüzden ehl-i Rûm

Bende Mecnûndan füzûn âşıklık isti’dâdı var

Lâle-hadler yine gülşende neler etmediler

Âşık-ı sâdık menem Mecnûnun ancak adı
var

Servi yürütmediler gonceyi söyletmediler

Kârbân-ı râh-ı tecrîdiz hatar havfın çekip

Ağyâr diken gibidir andan üzülürsen

Gâh Mecnûn gâh ben devr ile nevbet
bekleriz

Ey gonca-dehen gül gibi baş üzre yerin var

Âşiyân-ı murg-ı dil zülf-i perîşânındadır

Var iken yüzün güle meyl eylemez dil bülbüli

Kanda olsam ey perî gönlüm senin
yanındadır

Ârife bir gül yeter lâzım değil tekrâr gül

Her gören ayb etdi âb-ı dîde-i giryânımı

Gülleri bâd-ı sabâ kanda bulursa yakalar

Eyledim tahkîk görmüş kimse yok cânânımı

Çâk olupdur sanemâ aşkın elinden yakalar

47

Doç. Dr. Nalan KAZAZ

Benzerlikler:
Görüldüğü gibi her iki şairde 13.
ve 14. yüz yılda yaşamışlardır. İkisi
de iyi bir eğitim görmüşlerdir. Klasik
şiirin ortak mazmun anlayışı içerisinde
şiirler yazmışlardır. Aruz veznini
kullanmışlardır. Şiirlerinde aşk ve
sevgiliden çekilen cefalar anlatılır. Bu
yüzden lirik bir tarzları vardır.
Farklılıklar:
Her iki şair arasında benzerlikleri
yanı
sıra
bazı
farklılıklar
da
bulunmaktadır. Fuzuli Kerbela’da
doğmuş ve Irak’tan hiç dışarı
çıkmamıştır.
Azerbaycan
sahası
şairidir. Necati ise Edirne, Kastamonu,
İstanbul şehirlerinde bulunmuştur.
Anadolu sahasında eser vermiştir.
Fuzuli’nin tahminen doğum yılı
bilinmekte, Necati’nin ise doğum
yılı bilinmemektedir. Necâtî devlet
görevlerinde bulunmuştur. Fuzûlî’de
ise böyle bir göreve rastlanmaz. Fuzûlî
Arapça ve Farsça eserler vermiştir.
Necâtî ise genel olarak Türkçe şiirler
yazmıştır.
Şiirlerin Edebi Sanatlar Açısından
Karşılaştırılması:
Fuzuli ve Necati’nin eserlerini
karşılaştırdığımızda her iki şairin de
sanatlarını ustalıkla kullandıklarına
şahit olmaktayız.
Fuzuli ve Necati’nin şiirlerinin
birinci beyitlerinde ‘’cevr- mihr ve cefavefa’’ kelimelerini kullanarak tezat
sanatını kullanmışlardır.
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Fuzuli ikinci beyitine; nida sanatını
kullanarak başlar, istifham sanatını
kullanarak bitirir.
Necati ikinci beyitini; ‘’beni’’
kelimesiyle başlayarak tekrir sanatıyla
başlar, ‘’bâd-ı saba’’ teşhiş (kişileştirme)
sanatını kullanarak bitirir.
Fuzuli üçüncü beyitinde; telmih
mecnunu, mecnun kimi teşbih, ‘’serpa’’ kelimesiyle şiirine tezat sanatını
uygulamıştır.
Necati ise üçüncü beyitinde;
‘’kamet’’ elife benzetilerek teşbih-i
beliğ, ‘’buradan’’ cinas, kaş ‘’ra’’ harfine
benzetilerek de teşbih-i beliğ sanatını
uygulamıştır.
Fuzuli
dördüncü
beyitinde;’’
Müşg-i Çin’’ kişileştirilmiş Müşg-i Çin
yüzü kara kula (arap köleye) benzeterek
istifham sanatını kullanmıştır.
Necati’nin dördüncü beyitinde ise;
‘’Herc ateş, bela’’ sözleri ile tenasüp,
‘’yetmedi mi’’ sorusu ile istifham
sanatını uygulamıştır.
Fuzuli beşinci beyitinde; ‘’Çeşme-i
hayvan’’ telmih, ‘’leb’’ tekrir, dudağı
‘’ab-ı’’ hayata benzeterek teşbih
sanatını kullanmıştır.
Necati’nin
beşinci
beyitinde;
‘’bimar – deva’’ tezat, aşıklar bimar’a
(hastaya) benzetilerek teşbih ve visal
devaya benzetilerek tekrar teşbih
sanatını oluşturmuştur.
Fuzuli’nin altıncı beyiti; soru
sorularak istifham yapılarak başlar.
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Ağzın sırrı gayb sırrına benzetilerek
teşbih, sırr kullanılarak tekrir sanatları
yer alır.
Necati’nin altıncı beyiti aynı
istifham sanatı ile başlar. ‘’Ah, dud, gök’’
kelimeleri kullanılarak tenasüp sanatı,
devamında ahın yüzünü göğe tutulması
ile teşhis sanatı kullanılmaktadır.
Fuzuli son beyitini; nida sanatını
kullanarak başlar ‘’dan’’ ları kullanarak
aliterasyon yapmış, kendisine soru
sorarak ta istifham sanatını kullanarak
bitirmiştir.
Necati de son beyitinde aynı
şekilde istifham kullanmış, ’’yüz’’
leri kullanarak tekrir, ‘’hacet eli’’ni
kullanması
ise
kapalı
istihare
sanatlarını kullanarak bitirmiştir.
Benzerlikler:
Görüldüğü gibi iki şair arasında
edebi sanat açısından her ne kadar
benzerliklerin daha fazla görüldüğü
olsa da farklılıklarda görülmektedir.
Necati ve Fuzuli’nin ortak şekilde
kullandıkları sanatlar; tezat, istifham,
teşbih, tekrir sanatlarıdır.
Farklılıklar:
İki şairin edebi açıdan kullandıkları
farklı sanatları da bulunmaktadır.
Örneğin; Fuzuli eserinde yukarda
saydığımız sanatlardan başka; nida,
telmih ve aliterasyon sanatlarını da
kullanmıştır.
Necati de bunda geri kalmamıştır
Fuzuli’nin eserinde kullanmadığı farklı

üç sanatı kullanmıştır; bu farklı sanatlar
teşhiz, tenasüp ve kapalı istiharedir.
Eserlerin
Psikolojik
değerlendirilmesi:

açıdan

Carl Gustav Jung arketipler
dediği ilk imgeleri barındıran ortak
bilinçaltının varlığını öne sürer. Ortak
bilinçaltı eski nesillerden günümüzün
imgelerini oluşturmaktadır. Ortak
bilinçaltı, bilince çıkarılması zor olan
düşünce ve imgelerden oluştuğunu
savunmaktadır. (Burger,2006). Her iki
şairin de bilince çıkardıkları düşünce
ve imgeler önemi vurgulanmkatadır.
Her iki şairin birbiriyle aynı edebi
çevreye
mensup
olduklarını
ve
küçük ayrıntılardan başka farkların
bulunmadığını, iki şairinde dış yapı
özellikleri bakımından farklılıklardan
çok
benzerlikleri
bulunduğunu,
konu açısından da benzerliklerin
görüldüğü, kullanılan edebi sanatlar
açısından ise ikisinin de aynı sayıda
farklı edebi sanatını kullandıkları
bilinmektedir. Bütün bu arketipler
bizi etkiler, üzerimizde iz bırakır ve
bizi büyüler. Onlar bilinç dışıdır ve
dolayısıyla “varoluş öncesi bir biçim”
olarak tanımlanırlar. Psişenin kalıtımsal
yapısının bir parçası olduklarından her
yerde ve her zaman belirebilmektedirler
(Aksu, 2003). Jung’un en önemli
kavramlarından biri olan bireyleşme,
genellikle psikolojik bir yolculuğa
benzetilir. Bu yolculuk zahmetli olabilir
(Cihad, 2005). Psikolojik açıdan bu
değerli zatları incelediğimiz zaman
farklı dönemlerde duygularını bilince
aktardıkları şu beyitlerde yansımıştır:
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Fuzuli ve Necati’nin şiirlerinin
birinci beyitlerinde ‘’cevr- mihr ve cefavefa’’ kelimelerini kullanarak tezat
sanatını kullanmışlardır aynı zamanda
psikolojik açıdan değerlendirilidiğinde
Yaşlı bilge arketipini göstermektedir.
Yaşlı Bilge ; idrak, bilgi, düşünce,
bilgelik, akıl ve sezgi dışında iyi niyet
ve yardımseverlik gibi ahlaki özellikleri
de temsil eder. Yaşlı adam, insanın
kendisi üzerine düşünmesini sağlar,
başarıya ulaşmak için insana güç verir,
yol gösterir. Yaşlı bilge, kahraman ne
zaman kendisini işin içinden çıkamadığı
bir durumda bulursa, onun karşısına
çıkan birisidir. Umutsuz ve çaresiz bir
duruma düşen kahramana, yardım
eli uzatır. İç ve dış sebepler yüzünden
kahraman çıkış yolu bulamadığında,
eksikliği ödünlemek için gereken
bilgiyi bu bilge kişi verir. Yaşlı adam
hangi yolların hedefe gittiğini bilir ve
onları kahramana gösterir. Onu olası
tehlikelere karşı uyarır ve bu tehlikelerle
nasıl başa çıkacağını anlatır (Jung, 2015).
Yazarların birinci beyitlerinde
cefa ve vefa anlamlarındaki bilinç
altlarındaki imgelerin arketip olarak
bilince gelmesi yukarıda bahsettiğimiz
duygular
sayesinde
olduğu
görülmektedir. Necati ikinci beyitini;
‘’beni’’ kelimesiyle başlayarak tekrir
sanatıyla başlar, ‘’bâd-ı saba’’ teşhiş
(kişileştirme) sanatını kullanarak bitirir.
Burada persona arketipi kullanılmıştır.
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Persona, kişinin dış dünyaya
karşı taktığı maskedir. Persona,
içinde bulunulan koşullara uymayı,
durum
neyi
gerektiriyorsa
onu
yapmayı ifade eder. Necati eserinde,
en gözde eşyaların sergilendiği bir
vitrin oluşturmak veya insanların
kendisi
hakkında
düşünmelerini
kendi istediği gibi sağlamak amacıyla
personayı
kullanmıştır.
Fuzuli
dördüncü beyitinde;’’ Müşg-i Çin’’
kişileştirilmiş Müşg-i Çin yüzü kara
kula (arap köleye) benzeterek istifham
sanatını kullanmıştır. Anima arketipi
görülmektedir. Jung’un annesinin
yokluğundaki teyze ve hizmetçilerinin
baktığı ve onda anima arketipini
uyandırdığı duygular gözler önüne
serilir.
Fuzuli eserinde arap köleden
bahsederken hem çok yabancı hem de
çok yakınmış gibi verip; çözülemeyen
bazı gizemler olarak gözler önüne
serer.
Fuzuli
beşinci
beyitinde;
‘’Çeşme-i hayvan’’ telmih, ‘’leb’’ tekrir,
dudağı ‘’ab-ı’’ hayata benzeterek
teşbih sanatını kullanmıştır. Burada
büyükanne arketipinin şu özellikleri
göze çarpar: Büyükanne arketipi
genelde doğurganlık ve bereketi temsil
eder. Dişinin sihirli otoritesi, bilgelik ve
ruhsal yücelik; bakıp büyüten, taşıyan,
bereket ve besin sağlayan bu arketipin
olumlu olan yanıdır. Diğer yanda gizli,
saklı, karanlık olan, baştan çıkaran,
yutan, korku uyandıran ve kaçınılmaz
olan özellikler söz konusu eserde
bulunur.
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Fuzuli son beyitini; nida sanatını
kullanarak başlar ‘’dan’’ ları kullanarak
aliterasyon yapmış, kendisine soru
sorarak ta istifham sanatını kullanarak
bitirmiştir. Burada persona arketipini
görüyoruz ki Fuzuli kendini dış
dünyaya tanıtmaya, yaşadığı çevre
koşullarını, sosyal yaşamı, çevresine
sağladığı uyumu ve farkındalığını
eseriyle vitrine sunmuştur. Yapılan
inceleme neticesinde yazarlar ve
sanatçılar eserlerini verirken ister
bilinçli, ister bilinçsiz olsun arketipleri
kullanıyorlar.
Arketipler her insanda bulunduğu
için bir önceki neslin eseri; bir sonraki
nesil eserlerinde izler taşıyor. Necati
ve Fuzuli bizlere arketipleri kullanarak
rehberlik
etmeye
çalışmışlardır.
Rehberin buradaki rolü arketip
düzeyinde ve de insan kişiliğinin
sınırları içindedir. Bunu yaparken,
manevî rehber kendinden önce arketip
hazinesine seyahat etmiş kâşiflerin
bıraktıkları haritaları kullanırlar.

Yapılan araştırma neticesinde, o
dönemde yapmış oldukları arketipler
günümüzde de varlığından söz
ettirmektedir. Bu bilimsel çerçeve
ve iddiadan hareketle, söz konusu
imglelerin gelcekte de zamanın
tesirinde kalmayıp, aynı etkinliği
devam ettirecektir. Tümevarım ilkesine
istinaden, kelimelerin yapıları veya
anlamları değişmiş olsa bile, duygular
akretipsel
değerlendirmeye
tabii
tutulduğunda, aslında bilinçaltında
değişen bir durum olmadığı ortaya
çıkacaktır.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir

SONUÇ
Analitik psikolojiye göre, mistik
tecrübe
arketiplerin
tecrübesidir
ve manevi rehber bunu, kapasitesi
ölçüsünde,
bütün
boyutlarıyla
yaşantıya
dönüştürmüştür.
Bu
çalışmanın nesilden nesile eserlerle
aktarılan arketip izleri gelecek nesilere
de öncü olacağı inancındayız.
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ÖZET
Büyük bir tarihi geçmişe sahip olan Türkler zamanla büyük harblara tanıklık
etmiştir. Türkiye`nin tarihinde büyük önem taşıyan savaşlardan biri de İstiklal
mücadelesidir. İstiklaliyet uğrunda mücadele, Türk`lerin bağımsızlığını kazanması
gibi önemli olaylar elbette edebiyata da yansımıştır. Özellikle de, bağımsızlık
mücadelesi Türk edebiyatını etkilemiş, şiir, roman ve hikâyelerde kendine özgü
bir şekilde ele alınmıştır. Bu mücadeleyi, Türklerin kahramanlığını anlatan şiirler
dillerde gezmiştir. Romanlarda, özellikle de, Halide Edip Adıvar`ın ve Yakup
Kadri Karaosmanoğlu`nun eserlerinde konu edinmiştir.
Bu makalemizde genel olarak İstiklal mücadelesinin Türk romanına etkisinden
bahsedecek ve Halide Edip Adıvar`ın “Ateşten gömlek” romanını inceleğeceğiz.
Vatan toprağının ne güçlüklerle bağımsızlığa kavuştuğu anlatılan bu roman hemen
hemen aynı olayların geçtiği yıllarda sıcağı sıcağına yazılmıştır. Romandakı olaylar
tarihi kaynaklara esaslanmaktadır.
Anahtar sözler: Milli Mücadele, Türk romanı, yazar, Halide Edip Adıvar, “Ateşten
gömlek” romanı, sembol.
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IMPACT OF THE FIGHT FOR FREEDOM ON THE TURKISH
NOVEL AND THE WEST-EAST IN THE NOVEL
“SHIRT OF FIRE” ( “ATEŞTEN GÖMLEK”)
Prof. Eshgane BABAYEVA Ph.D.
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ABSTRACT
The Turks, who have a great historical background, have witnessed to have
great wars over time. One of the most important wars in the history of Turkey is the
war of struggle for independence. The War Struggle for Independence Important
events such as the independence of the Turks, have also reflected in the literature.
In particular, the struggle for independence has affected Turkish literature and
has been peculiarly handled in poetry, novels and stories. This struggle, Poems
about the heroes of the Turks have been used throughout the language. In the
novels, especially, Halide Edip Adivar and Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s were
the subject in their works. In this article in general we will talk about the impact
of the struggle of independence on Turkish novel and also we will analyze Halide
Edip Adıvar’s “The Shirt of Fire”. Roman events are based on historical sources.
Key words: National Struggle, Turkish novel, writer, Halide Edip Adıvar,
“The Shirt of Fire” novel, symbol.
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1. GİRİŞ

Halide Edip Adıvar, Cumhuriyet
dönemi Türk edebiyatının tanınmış
yazarlarındandır. Kendisi, Türkiye’nin
edebiyat-kültür ve siyasi hayatında
özellikle büyük şöhret sahibiydi. 18821964 yılları arası iyi bir eğitime sahip
oldu ve Amerikan Kız Kolejinden
mezun olan ilk Türk hanımıydı. Hayatı
boyunca kendisi Türk milletinin
kurtuluşu için mücadele veren biriydi.
Dil ve Edebiyat Fakültesi profesörü
oldu ve 1950-54 yılları arası İzmir
Parlamentosu üyesi oldu. Halide Edip
Adıvar dünyada büyük değişimlerin
ve kanlı çatışmaların olduğu dönemde
yaşamıştır. İkinci Dünya Savaşından
sonra ve 1917 yılında Rusya’da
Bolşevik döneminin yarattığı durumlar,
1930 yılında totaliter rejimin artması
ve Osmanlı Devletinin son bulması,
Osmanlı-İtalyan savaşı (Tripoliten
savaşı) ve Balkan savaşları, o yıllarda
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve
bağımsızlık yıllarının da denk geldiği
yıllardır.
Ulusal savaşların yürütüldüğü
yılların,
Halide
Edip
Adıvar’ın
hayatında büyük etkisi oldu. Savaşların
canlı şahidi olan Halide Edip Adıvar,
bu mücadeleyi kendi eserlerinde ele
almıştır.
2.1. ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VE
TÜRK ROMANI

İstiklal,
kurtuluş
mücadelesi
olarak bilinen mücadelenin, Türkiye
Cumhuriyetinin
toplumsal-siyasi
hayatında önemli rölü olmuştur. Ülke
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mücadelesi, Mondros Mütarekesinin
imzalandığı 30-Ekim 1918 tarihinden
başlayarak, Lozan Antlaşmasının tarihi
olan 24-Temmuz 1923 yılına kadar
sürmüştür. Ulusal Mücadele, üç kıtaya
yayılan ve işkence altında olan milletin
adıdır. Bu mücadele, istilacı ülkelere
karşı yürütülen, ülkenin özgürlüğe
kavuşmasıyla sona eren , Anadolu’nun
merkezinde yaşayan ve birkaç yıldır
peş peşe eziyet altında bulunan halka
adanmıştır. Ulusal mücadele, bir
de son bulan Osmanlı Devletinde
yaşayan halkın kurtarıp, yeni ve çağdaş
Türkiye’nin hükümetinin kurulmasının
tarihi anlamına gelmektedir. Mücadele
Türkiye halkının onuru için yürütülen
bir mücadeleydi. Ülkenin geleceğini
belirleyen ulusal mücadele, ulusal
mücadelenin
tesis
edilmesinden
cümhuriyetin kurulmasına kadar olan
tarihin bir parçasıdır. Buna göre, Ulusal
mücadele, Türk milleti için çok büyük
önem arz eden birkaç noktası ve bakış
açısı olan tarihi olaydır. Bu olaylar,
romanlara, şiirlere ve öykülere konu
edilmiş ve çok sayıda yazar tarafından
kayda alınmıştır.
Muhteşem Türk tarihi, Mehmet Akif
Ersoy’un “İstiklal Marşı”nda, Nazım
Hikmet’in “Kuvay-ı Milliye Destanı“,
Kemaleddin Kamu’nun “Dumlupınar
Yolunda“, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın
„Üç Şehitler Destanı“ ve saire. Ulusal
mücadeleyi ve Türkiye tarihini tasvir
eden şiirlerden biri de Една од песните
кои ја опишуваат националната
борба, како и историјата на Турција,
е песната на Nacmaddin Halil Onan’ın
„Bir Yolcuya“ şiridir.
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Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Verme, dünyaları alsan da, bu
cennet vatanı.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

O dönemin en sevilen şairlerinden
biri, “İstiklal Marşı” ile Mehmet Akif
Ersoy’dur. Vatan sevgisini, dökülen
kan ve bağımsızlık konusunu işleyen
şiir geniş çapta ün kazandı.
Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek
geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz
yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır,
atanı:

Şiirlerin dışında romanlar da,
ulusal mücadeleyi tasvir etmekte büyük
önem taşımaktadır. Bu romanların bir
kısmının Halide Edip Adıvar, Yakup
Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa,
Kemal Tahir, Mithat Cemal Kuntay,
Samim Kocagöz, Aka Gündüz, İlhan
Tarus, Tarık Buğra, Atilla İlhan, Ahmet
Hamdi Tanpınar ve diğer tanınmış
yazarlar tarafından yazıldığını da
anmak zorundayız.
İş bu analizin sonunda, 20’yi aşkın
romanın yazıldığını ve bunlar arasında
Halide Edip Adıvar’ın „Ateşten
Gömlek“ (1922), “Vurun Kahpeye”
(1922) anılması gerektiği sonucuna
vardık.
Yukarıda sözü edilen romanlardan
Halide Edip Adıvar’ın ilki olan „Ateşten
Gömlek“tir.
2.2. HALİDE EDİP ADIVAR’ın
„ATEŞTEN GÖMLEK“ ROMANI

Halide Edip Adıvar’ın hayatını ve
edebi yaratıcılığını incelerken yazarın,
Türkiye’nin toplumsal-siyasi hayatında
olduğu gibi, edebiyat ve kültürde de
büyük önem taşıdığı fark edilmektedir.
Yukarıda sözü edildiği üzere,
Halide Edip Adıvar çok sayıda olayın
şahidi olduğu gibi, o olaylardan biri
de kendinin de doğrudan katıldığı
mücadeledir.
Yazar bu dönemi,
„Ateşten Gömlek“ ve “Vurun Kahpeye”
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romanlarında konu olarak işlemiştir.
İsimleri anılan heriki roman, istiklal
ve vatanı için savaşan halkı konu eden
hikayelerdir.
„Ateşten Gömlek“ romanı ilk
olarak 1922 yılında basılmış (6 ağustos
– 11 eylül), daha sonraları da kitap
şeklinde yayımlanmıştır.
Roman birinci tekil şahısta anlatılan
bir hikayedir. Hikayenin baş kahramanı
iki bacağını kaybeden ve başında
mermi kalan askerdir. Roman, askerin
Cebeci hastanesinde başından geçen
hadiseleri hatırlatmakla başlamaktadır.
İlk sayfa bir itirafla başlamaktadır:
“Kırmızı kanla insan kokan kağıdı
temizliyordum” (Adıvar; 1981, 16).
İfadesinde Peyami, annesinin kuzeni
olan asker Cemal ile başlamaktadır.
Bu şekilde o kendi duygularını
anlatmaktadır. Eserin evvelinde silik
bir şahsiyet kimi tanımlanan Peyami,
romanın akışı içinde Anadolu ve
Ayşe`nin aşkından sırtında ateşten
gömlek taşıyan karaktere dönüşür.
Peyami ile ilgili anlatımlar okurların
dikkatini çekmektedir. Кажувањата
за Пејами кој стана борец, го
привлекуваат
вниманието
на
читателите. Örnek;
“Yatağımın altı boştur. Başımın da
boş olacağı korkusundan, başımdaki
mermiyi de çıkartmıyorlar. Nasıl bildim
ama? Belki de, mermiyi çıkartmakla
beni kendimle başbaşa bırakmak
istemediklerinden dolayıdır” (Adıvar,
1981, 15).
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“Sıkça
tedirgin
uyuyorum!
Bedenim değil de sadece başım yaşıyr.
Doktorların davranışı ve gözlerinden,
beni iki gün içinde ameliyat edeceklerini
seziyorum. Şimdi de korkuyorum.
Başımı açtıklarında kalbime de göz
atabilecekler ve kalbimin sırlarını
ifşa edecekler ve bu imansızlar bana
“çılgın genç” diye hitap edeceklerdir!
Onlar benim başım ve kalbimde
dolaşacaklardır. Orada güzel bir dünya,
kalbimde titreme ve gözyaşları, alev ve
aşk mutlaka silinirdi! Benden geriye
ne kalacak ki? İki zavallı kol ve beden.
Belki de ateşten gömleğimi çıkartıp
etrafım harabe kalacak. Altın gömleğim
ruhumu kucaklayacağı gün, anılarımın
hafızamdan sileneceği gün, onlar o
zaman kesinlikle ölecek ve köyüm,
sevdiklerimin gömüleceği mezarlıktan
başka birşey olmayacak, bu mümkün
olur mu? (Adıvar; 1981, 146)
Peyami bu sözlerden acı çekiyor.
Peyami’nin tek çaresi Anadolu’dur.
O, üzerinde ulusal duygularla yanan
ateşten gömleği taşımaktadır.
Bu eserin baş kahramanları olarak
Ayşe, onun erkek kardeşi Kaptan Cemal,
komutan İhsan, İhsan’a ve vatanına
olan aşkından yanan hanımefendi ve
saire.
Yeşil
gözlü
İzmir’li
Ayşe
Peyami’nindir. Başlangıçta Peyami,
annesinin onunla evlenmesini istediği
için
bir ara Avrupa’ya kaçıyor.
Ayşe, Mükbil adında başka biriyle
evleniyor. Ayşe, düşmanın İzmir’e
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doğru ilerlediğinde
sevdiğini ve
oğlunu kaybediyor. İzmir’e özgürlük
Ayşe’nin konusudur. Yazar yeşil gözlü
hanımefendiyi şu şekilde tasvir ediyor:
“Ayşe, İzmir çatışmalarının ilahi
sembolu oldu” (Adıvar; 1981, 59)”
Sözleşmeli öğretmen olan Ayşe,
daha
sonraları
hemşire
olarak
çalışmakta ve vatanının özgürlüğü için
savaşmaktadır. Ayşe, Anadolu’nun
mücadelesi ve istiklalinin sembolüdür.
Saygı adına halk, Ayşe’nin İzmir
saldırısında yaralandığı sol elini
öpüyor. Düşman tarafından kırılan eli,
mücadele sembolüdür ve halka teşvik
ve Kerbela dürtüsü ve mağduriyet
isteğini teşkil etmektedir.
Ayşe komutanı canı gönülden
sever ve onun evlenme teklifine şu
şekilde cevap verir. “- İhsan söyledi.
İzmir’ e gittikten sonra ve yeşil İzmir
için dökülen kanı anma amaçlı törenden
sonra seninle evlenebilirim. Bana,
isteğinin sadece İzmir’e gitmek amaçlı
olacağını söz ver (Аdıvar; 1981, 130)”.
İhsan Ayşe’ye ve vatanına karşı
olan sevgisi için ateşten gömlek
taşıyor. Peyami kendi anılarını not
ederken, İhsan’ın ateşten gömleğinden
bahseder ve gömleğinin, Ayşe’nin
yeşil gözlerinin ışıltısından parladığını
vurgulamaktadır. İhsan devamında
aşağıdaki soruyu yöneltti;
“İhsan’ın dışında kaç kişi daha
o tuhaf gömleği taşırdı? İhsan’ın
fırtınasının
sakinleşmesine
izin

vermeyen ateşten gömlek! (Аdıvar;
1981, 45)”
İhsan bir kez daha var olan aşkını
Peyami ile olan karşılıklı konuşmasında
itiraf etmektedir: “- Bir sözle, senin
olduğun
gibi,
herkesin
olduğu
gibi, Ayşe’nin yüzünden sıtmaya
yakalandım, ancak öncekilere nazaran
İzmir’e ateşten kamçıya sırtımı dönüp
İzmir’e gitmedim; Herkes İzmir’e
giderken, ben Ayşe’ye gittim. (Аdıvar;
1981, 124)”
Evet, aslında İzmir’den gelen
yeşil gözlü Ayşe’ye aşık olan İhsan’la
ilişkin olan hikayenin işkence safhası
yeni başlıyordu. Onun ateşten gömleği
bedenini yakmıştı, bedenini aşıp
içerisine girerek, kalbine de ızdırap
çektiriyordu. İhsan Ayşe’ye olan aşkı
ile İzmir’e bağımlı oluyordu. Ayşe
ve İhsan hayatlarını kaybederler, biri
diğerinin ölümünden haberi olmadan
ve şehit mertebesine ulaşıyorlar.
İki aşığın ölümü Peyami tarafından
hüzünlü bir dille şu şekilde anlatılmıştır:
“ Ayşe’nin uyanıp beyaz
elleriyle
İhsan’ı
kucaklamasını
ve ona Eskişehir’de söz verdiğini
gerçekleştireceğini farz edin.
Demek, şimdi bir oldunuz ve
İzmir’e gidiyorsunuz!
Sesimdeki soğukluğu hissettim.
Koşarak çadırdan çıktım. Bir anda Ayşe
ve İhsan’ın evlendiğini sandım.
Diğer şehitler yanısıra, kızıl
bayraklarla örtülü iki tabut mezarlığa
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girdi. Mezara Haşmet’in bir avuç kum
attığını gördüm, Cemal de ağamaktan
şişmiş gözlerle bakıyordu. O anda elleri
boş olan bir kişiliğe dönüştüm. Ayşe
ve İhsan evlenmedi mi yoksa? Onlar
yanyana toprak altında yatıyor şimdi.
İhsan’ın mezarı, Ayşe’nin mezarına en
yakın olanıdır. Adeta birbirine sarılmış
olarak yatıyorlar. (Adıvar; 1981, 158)”

ahirette de. Ben ateşten, işkenceden
zevk alıyorum. Ayşe! Bana, ayağının
ucunda sadece azıcık bir yer bırak,
ben orda bekliyor olacağım. Seni hak
etmek istiyorum. İhsan’ın bacaklarında
da uyumamı istiyorsan, uyurum Ayşe.
O senin sahibin midir? Ayşe, dünya
kuruldu kurulalı ben böyle işkence
görmedim! (Adıvar; 1981, 159)”

Ateşten gömleği tutkuyla giyen
bir diğer kişi de Peyami’dir. O aşkını
gizliyor. Aslında o aşkı değiştiriyor.
Avrupa’ya kaçan ve Peyami ile evlenen
Ayşe, ona gün geçtikçe bir hanımefendi
olarak görünür.

Peyami Allah’ın azabına aşık olan
biridir. O, bütün varlığıyla aşkı özleyen
bir Türk kahramanıdır. O, bu yolda
hayatının son demine kadar yürümeye
hazırıdır. Bu, Peyami ve İhsan’ın
vakasında olduğu gibi vatanı için
savaşanların kaderidir.

“Bende ateşten gömlek duruyor,
ateşten değnekse Ayşe’dedir. Ben
de Ayşe’nin belirleyeceği yoldan
gideceğim. (Adıvar; 1981, 58)”
Siyahlara bürünmüş iki kadın
beddua ediyorlardı gibi: “Allah, içinde
yanan ateşi söndürmesin, hasretini
çektiklerini asla görmeyesin! (Adıvar;
1981, 58)”
Peyami çoşkuyla bu gömleği
giymektedir. O, İzmir için kanının son
damlasına kadar savaşacağını söz verdi.
O, Ayşe ve İhsan’ı şehit olmalarından
sonra da çok kıskanıyor. Ayşe, İzmir’e
gelirse İhsan’la evlenmeyi düşünüyor,
Ayşe İzmir’e girecek olan sadece erkeği
seviyor.
Peyami’nin iç dünyası ve tüm
acıları aşağıda anlatılmıştır. O, giymiş
olduğu ateşten gömlekten duyuyor.
„Bu ateşten gömlek asla üstümden
düşmeyecek ve onu kıyamete kadar
taşıyacağım, hatta ondan sonra bile,
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Romanın son bölümünü yazar çok
ilginç bir şekilde kaleme alır. O, eserine
şu sözlerle son verir:
“Peyami’nin ateşten gömleği zor
bir latin ismiyle adlandırılmıştı ve onun
ölümünde doktorlar başından mermiyi
çıkarmışlardır.”
Buna dikkat edilmesi gerekir.
Romanın önsözünde yazar, şunları
kaleme almıştır:
„Gelecekte ateşten gömleği
kimbilir kim taşıyacaktır! (Adıvar; 1981,
13)” diye ifade ediyor yazar. Romanın
sonunda, Peyami’yi anlamayıp, onun
ateşten gömleğine latin ismi verdiler.
Bu şekilde yazar, halkı düşünmeye
sevk ediyor.
Türk milleti romanda işkence gören
millet olarak temsil edilmiştir, ancak
ateşten gömlekle savaşıyor. Türklerin
zorlu savaşı değişik renkli portrelerle
tasvir edilmiştir. Örnek: „Son günlerde
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İstanbul’da
tehlikeli
rüzgarlar
esmektedir. Britanyalılar tarafından
İstanbul’un işgal edileceği konusunda
söylentiler vardı” (Adıvar; 1981, 46).
Ya da Ayşe, Peyami’ye durumu şu
şekilde anlatmaktadır:
„İstanbul, iki günlüğüne fakir
İzmir’e
benzemektedir.
İstanbul,
16-Mart’ta garip bir duygu ile güne
uyandı. Gürültü, haylazlık, amaçsızca
dolaşma mevcut, ancak kimseden çıt
bile çıkmıyor. Görüşmemde ilk kez
öylesine sessiz İstanbul’a rastladım.
Ancak o kez havada korku yoktu.
Beddua edilen bir duygu vardı. Zeyneb
saat 9’da vardı. Gece yarısında işgal
başladı. Btitanya’lılar zırhlı araçlarla
ilerliyorlardı. Onlar, o akşam hatta Esat
Paşa’yı da alıkoydular. O, hafif yaralı
olarak ihbar edilmişti. Sokaklarda
İngiliz erlerinin refakatçıları vardı
(Adıvar; 1981, 52)”
„Sokaklar,
General
tehdidi altında ölüm
(Adıvar; 1981, 55)

Vilson’un
doluydu,”.

Bu tür resimler, Ermenistan,
Yahudiler, İngiliz barbarları her yanda
görülebilir. Sözü edilenler, eserin
belli bir bölümünde sunulmuş ve
bazen monolog veya diyalogda tasvir
edilmiştir. Britanya’lılar, Yahudiler
veya Ermeniler tarafından Türk’lere
yapılan işgaller, gece yarılarında evlere
yapılan saldırılar, soygunlar ve saire
ayrıntılarıyla tasvir edilmiştir. Ruslarla
birlikte gelen Ermeniler tarafından
yapılan vahşetler, onların çocuklara ve
kadınlara yaptıkları cinayetleri canlı bir
şekilde tasvir edilmiştir.

Görüldüğü
üzere,
batılıların,
doğuluların, Türkler’i yok etmeyi çalışan
güçler dışında, bir de vatanseverler ve
hainler de bulunmaktadır. Britanyalılar,
Yahudiler, Ermeniler ve Yunanlılar
kötü tavırlarıyla sunulmuştur.
Bu
yabancılar,
genelde
karikatürlerin bir parçasıdır. Sevimli
ve dost Britanyalılar ve Amerikalılar,
nefret edilen vatan hainleri karakterleri
ile değiştirilmiştir.
Çirkin batı Sn. Kuk sayesinde tasvir
edilmiştir.
„O, pantolonları içinde iki kuru
kemik olarak uzun bacaklarıyla odada
oturan ve uzun bacağını sallayan tek
kişi olduğu gibi görünüyordu. O,
seyrek tüyleri olan eski bir kuş gibiydi.
Onun kocaman burnu,
saldırgan ve
buğulanmış gözleri ve ruhsuz bakan
birbirine fazlaca yakın küçük gözleri.
Fakat ona özgü olan onun dudaklarını
örten bıyıklarıdır. O çirkin bıyıkların
ardında olan ağzının, güler, zevk alıyor
veya konuşuyor olduğu anlaşılmıyor
(Adıvar; 1981, 37)”.
Örnekte görüldüğü gibi, Sayın
Kuk’un tasviri en ayrıntılı olarak
yapılmıştır.
Dikkati çeken karakterlerden biri
Salima hanımdır. O, İttihat’ın mutlak
düşmanıdır. Salima, vatanı bırakmayı
çalışan ve bir diğer ülkenin bağımlısı
olanların düşmanıydı.
Yazar, İstanbul’dan Ankara’ya
olan olaya katılımını taa savaş hattına
kadar olan tarihi gerçeği anlatmaya
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çalışır. Bilindiği üzere, Halide Edip
Adıvar
İstanbul’dan
Ankara’ya
gitmiş ve Kurtuluş Savaşı’na katılmış
ve mücadelenin her anının şahidi
olmuştur. Bu arada yazarın “Türklerin
Ateşle İlgili Sınavı”, o dönemle ilgili
anıları ve “Ateşten Gömlek” eserini
anmak gerekir.
2.3. „ATEŞTEN GÖMLEK“ ROMANININ TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ
“Ateşten Gömlek” eserinin büyük
yazarı Halide Edip Adıvar’ın Türk
edebiyatındaki yeri çok büyük önem
arz etmektedir. Edebiyat alanından
tarihçiler ve araştırmacılar eser ile ilgili
önemli tespitlerde bulunmuşlardır. Bu
tespitlerden bazılarına bir göz atalım:
Cevdet Kudret (1987: 86) “Ateşten
Gömlek” eserini “Türk Edebiyatında
Hikayeler ve Romanlar” Kurtuluş
Savaşı ile ilgili en iyi roman olarak
değerlendirmiştir.(2003: 29).
Edebi araştırmacısı Naci, romanla
ilgili şunları beyan etmiştir (2002: 25):
„Mücadeleler ile ilgili yazılan
romanlar, mücadeleye katılmaya kişiler
tarafından yazılmıştır. Ancak Halide
Edip Adıvar mücadeleye katılan ve
1922 yılında ateşten gömleği taşıyan
yazardır. Bu, yazarın başarısının
sebebidir. “Ateşten Gömlek” romanı,
kurtuluş savaşı ile ilgili yazılan orjinel
kaynaktır. Çünkü kurtuluş savaşından
dökülen kanının ve terinin hala taze
olduğu dönem içerisinde yazılmıştır”.
Edebiyat araştırmacısı Banarlı,
“Ateşten Gömlek” eserine ilişkin,
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“Resimli Türk Edebiyatı Tarihi”
eserinde aşağıdaki ayrıntıları ifade
etmiştir:
“Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten
Gömlek”
romanı, cesurca ateşten
gömleği taşıyarak kurtuluş savaşının
yıllarını konu eden özel bir romandır”
(1997: 1228).
Edebyat araştırmacısı S. İleri,
“Ateşten Gömlek” romanı ile ilgili
şunları yazmıştır:
“Halide Edip Adıvar, romanını
derin duygular içinde yazmıştır. O,
kurtuluş mücadelesi ile ilgili ilk romanı
yazmıştır. (...) Ben bunu, tarihimizi
konu eden romanlardan öğrendim”.
Yazar, romanın önsözünü yazar
Yakup Kadri’ye ithafen başlamaktadır.
Adıvar, romanının adını Yakup
Kadri’den
esinlendiğini
ifade
etmektedir.
“ Zaman benim ateşten gömleğimi
söndürmediği ve üstünden çıkarmadığı
takdirde, türk romanlarında daha çok
ateşten gömlekler olacaktır.
Bu iki kitap, Hans Anderson’un
masallarında olduğu gibi geçmişi
hatırlatmak için raflarda durmalıdır.
(Adıvar; 1981, 13)”
2012 yılında “Ateşten Gömlek”
eserinin, Fidan Rızayeva tarafından
Azerbaycan
türkçesine
çevrilerek
Azerbaycan okurlarına sunulmuştur.
Kitabın önsözünü yazan A. Emrahoğlu,
çok önemli tespitlerde bulundu ve
“Ateşten Gömlek” eserinin yazarını
“Geleceğe doğru ateşten gömlekle
yürüyen sanatçı” olarak takdim etmiştir.
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3. SONUÇ

Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten
Gömlek” eseri Türkiye’nin ünlü istiklal
savaşını konu eden belgesel romandır.
Yazar, romanda ulusal mücadeleyi ve
o günlerdeki sorunları anlatarak, temsil
etmektedir. Araştırmanın neticesinde,
İstiklal Savaşı’nı her Türk’ün bir ateşten
gömlek olarak olduğunu anladık. Söz
konusu savaş “ölüm kalım savaşı”dır.
Ulusal uyanma ifadesi olarak Ulusal
savaş, İstanbul hükümetinin hikayesidir.
Bu hikaye de, özellikle Özellikle Halide
Adıvar’ın “Ateşten Gömlek” eserinde
olmak üzere edebiyatta ayrıntılı olarak
tasvir edilmiştir. Eseri araştırırken, türk
vatan severliğinin ve ulusal değerlerin
yükselmesinin yanısıra, yeni tür türk
kadını aşılanmakta olduğunu fark
ediyoruz.
Yazar, bu eser aracılığıyla Türk
milletinin ateşten gömlek taşıdığını
ifade etmektedir. Türklerin giydikleri
ateşten gömleğin ulusal birlik ve
istiklalinin parçasıdır.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir
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ÖZET
Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesi, ülkenin yüksek öğretimi ile belirlenir.
Bilindiği gibi yüksek öğretim, eğitim piramidinin en üstünde bulunur ve bu nedenle, eğitim
sistemine ve topluma karşı sorumluluğu her geçen gün artmaktadır. Öğretim ve okullaşma
çeşitli şekillerde değişiyor. Üniversitemiz ‘Goce Delcev’ yeni olduğundan, Moodle’deki
e-öğrenmenin entegre edilip kurslarla yeni modern eğilimlerinin izlemektedir. Bu bildiride
İngilizce ve Almanca öğrenen Filoloji Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde BİT kullanmanın
avantajlarını sunulmaktadır. Öğrencilerin kullandığı BİT’in bilgi kaynaklarına nasıl
erişebileceğini, etkileşimli çalışma ve öğrenme ortamı nasıl yarattığını, iletişim kurmasını
ve öğretim ve öğrenme yöntemlerinde değişikliklerin teşvik edilmesini sağlayan BİT’in
nasıl bir ileti dizisi kurduğunu anlatır.
Anahtar kelimeler: BİT, yüksek öğrenim, avantajlar
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ABSTRACT
The quality of the educational system of a country is determined by its higher
education. As it is known, higher education is at the top of the education pyramid and
as such its responsibility towards the whole education system and towards the society is
increasing every day. Teaching and schooling is changing in a variety of ways. As our
university ‘Goce Delcev’ is relatively new, it follows the new modern trends of e-learning
integrated through courses on Moodle. This paper presents the advantages of using ICT in
education of the students from the Faculty of Philology who study English and German
respectively. It presents how ICT, more precisely Moodle, used by students can provide
access to information resources, create interactive working and learning environment,
enable communication, and promote changes in methods of teaching and learning.
Key words: ICT, higher education, advantages
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1. Giriş
Eğitimin herkese eşit sağlanması bir
ülkenin eğitim sisteminde ana hedeflerden
biri olmalıdır. Gelişmekte olan bir ülke olarak
Makedonya bir yasanın ilan edilmesiyle
orta öğretimin zorunlu hale getirmiştir.
Bu açıdan bakıldığında, yüksek öğretim,
gelecekteki öğrenciler için daha ilginç hale
gelmesine sebep oldu. Eğitim sistemine karşı
büyük bir sorumluluğu vardır ve bu nedenle
mezunlarına öğretmenler, araştırmacılar,
danışmanlar ve yöneticiler olarak liderlik
becerileri ve rolleri sağlamada önemli bir
rol oynamaktadır.
Bu nedenle, daha uzun zamandan beri,
yüksek eğitim dünyası ve Makedonya’daki
üniversiteler topluluğu, her zamankinden
daha acil bir şekilde modernleşme ve uyum
sürecinde bazı değişiklikleri yapma ihtiyacı
hissetmiştir. Ülkemizde ve dünyadaki
üniversiteler, neredeyse bir milyara ulaşan
İnternet kullanıcısı sayısının artması
nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya
gelmişlerdir. Zorluklar hem iç hem de
dışsaldır. Yüksek öğretimde BİT varlığı
Üniversitelerin
üstesinden
gelinmesi
kaçınılmaz bir bileşen haline getirilmiştir.
2. UGD’da BİT’i kullanma
İştip “Goce Delcev” Üniversitesi
- nispeten yeni bir üniversite (2007’de
kurulmuştur) olmasına rağmen, Moodle’ı
tüm dünyada kullanılan e-öğrenme
programlarından biri olarak strateji ve
organizasyonel ve eğitim süreçlerimize
entegre ettik. Moodle, yöneticilerin ve
öğretmenlerin kurslar oluşturmalarını
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sağlayan karma bir ders yönetim sistemidir.
Moodle sözcüğü aslında Modüler Nesne
Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı’nın
kısaltmasıdır [1]. E-Öğrenimin Öğretmen
Eğitim
Programında
Entegrasyonu
Projesi
Avrupa Komisyonu TEMPUS
programı kapsamında uygulanmıştır. Bu
proje Ekim 2006’da başlamış ve Eylül
2009’a kadar devam etmiş ve toplam
bütçesi yaklaşık 480.000.00 EUR’dur.
Bu proje için temel kurum Stip’deki
Pedagojik Fakülte idi. Bu proje sonucunda,
elektronik öğrenme platformu tabanlı
öğrenme yönetimi Moodle 1.9 2008
yılında deneme kullanımına geçirilmiş ve
2009/2010 öğretim yılında üniversitemizde
kullanılmaya başlanmıştır. Öğretmenler için
eğitim düzenlenmiştir çünkü bu öğretim
yöntemi çoğu öğretmneler için nispeten
yeni idi. Öğrencilere derslerimiz hakkında
gerekli tüm bilgileri verebilmemiz için
kursların nasıl hazırlanacağı öğretildi.
UGD’deki tüm öğretmenler, Moodle ile
ilgili dersler vermektedirler. Öğrenciler
ödevlerini ve seminer kağıtlarını orada
yükler ve derecelendirir.
3. BİT ve Öğrencilerin Öğrenmesi
Üniversitelerin kendileri içinde BİT
uygulaması, Fakülte ve personel üyeleri
için kolay bir görev değildir; Karar vericiler
ve akademisyenler bazen eski pedagojik
öğretim yöntemlerini değiştirmeye gönülsüz
davranıyorlar. Çoğu üniversitenin, şimdi
kendi başlarına ya da daha genel olarak,
bir ulusal eylem planının dürtüsüne ihtiyacı
vardır-BİT ağını ve sistemini uygulamak
için yatırım yapmıştır. Bilgi ve iletişim
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teknolojileri bilgi kaynaklarına erişim
sağlayabilir, iletişim kurabilir, etkileşimli
öğrenme ortamları oluşturabilir ve öğretim
yöntemlerinde değişiklikleri teşvik edebilir.
Üniversitemizde öğrenciler, daha
‘resmi’, kurumsal olarak sağlanan, BİT
türleri ve ders materyallerine çevrimiçi
olarak erişmeyi, üniversitenin portalını
kullanmayı ve genel ders bilgilerine haftalık
olarak erişmeyi tercih etmektedir. Kayıt
anahtarı varsa Moodle’dan ücretsiz olarak
yararlanabilirler, her bir kursa kaydolabilir
ve çevrimiçi oldukları sürece ödevlerini
ve seminerlerini yapabilirler. Dersler
söz konusu olduğunda, öğrenciler BİT’i
öncelikle ders materyali ile çevrimiçi olarak
gerekli materyale sahip olmak gibi onlara
yardımcı olmak için kullanılan bir şey olarak
görme eğilimindedirler; Tüm duyurular ve
önemli tarihler burada yayınlanmaktadır.
Filoloji Fakültesi’nde İngilizce ve Almanca
öğrenen öğrenciler, Moodle hakkında
dersler görmektedirler. Kurslar haftalarca
organize edilip ve her hafta farklı çalışacak
konulara ve yapılacak farklı etkinliklere
sahip olurlar. Bu hibrit kurs vasıtasıyla
öğretmenlik yaparken bir takım avantajlar
fark ettik:
1. Öğrenciler öğrenim programına
istedikleri zaman erişebilirler ve kurslarına
herhangi bir yerden giriş yapabilirler.
2. Yanıtları hazırlamak için zaman
tanıyan katılımcılar (öğrenciler) ve eğitmen
(öğretmenler)
arasındaki
eşzamansız
etkileşim fırsatı da yaratıcı tartışmalara
neden olabilir.

3. Grup işbirliği güçlendirilebilir,
böylece bazen yüz yüze iletişimden daha
yararlı olabilecek paylaşılan elektronik
konuşmalar oluşturulabilir.
Bu
avantajlarla
öğrencilerin
öğrenmesinde, daha iyi sonuçlarda ve eğitim
hedeflerine ulaşmada daha başarılı olduk.
4. BİT ve Öğretmenler
Üniversitemizde,
öğrencilerin
Moodle’ın
nasıl
kullanılacağını
öğrenmelerinde yardımcı olmak için yaygın
olarak kullanılan iki yaklaşım uygulanmıştır.
Bir yaklaşımda, öğrencilere yönelik öğretim,
Üniversitenin ilgili birimlerindeki BIT kursu
vasıtasıyla gerçekleştirilir. İkinci yaklaşım,
BIT olmayan bir kursun bir parçası olarak
gerçekleştirilmiştir: öğretim, bu alanda
daha önce deneyime sahip olan düzenli sınıf
öğretmeni tarafından sunulmaktadır. Her
iki yaklaşımın avantajları ve dezavantajları
vardır. Bunu fakültemizde yaptık ve kısa bir
özetimiz şöyledir:
BİT’i tanıyan bir öğretmen,
öğretiminde BIT araçlarını geleneksel sınıf
öğretmenlerinden daha fazla kullanma
eğilimi gösterir. Aynı öğretmen belirli bir
yılda tüm öğrencileri eğitiyor olabilir, çünkü
bu, öğretmenlik için kullanılan uygulamalar
hakkında ortak bir öğrenci bilgisi temelini
sağlamaya yardımcı olur.
Bununla birlikte, bir bilgisayar
laboratuarı’nda
bir
BİT
öğretmeni
tarafından verilen öğretim, öğrencilerin şu
an normal sınıfta okudukları müfredatla sıkı
sıkıya ilişkili değildir. İncelenen konuların
edinilmesi ve öğrenimin normal sınıfa
aktarılması bazen çok zayıf olabilir veya hiç
ortaya çıkmayabilir.
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Buna ek olarak, sıklıkla normal sınıf
öğretmeninin BİT öğretmeni tarafından
verilen talimata uymadığı ve katılmadığı
görülür.
Böylece, düzenli öğretmen,
öğrencilerinin BİT araçlarını kullanmayı ne
öğrendiklerini bilmemektedir ve bu nedenle
BİT ile öğretmenin bu yönünü kendi
çalışmalarında nasıl uygulayacağına dair
gerekli bilgileri edinmemektedir.
Böylece,
yukarıda
açıklanan
durumdaki hibrid bir ders yardımı ile
talimata iyi bir yaklaşım şu şekilde oluşur:
- Düzenli bir sınıf öğretmeni,
bilgisayar laboratuarında bir asistan rolünde
olup, öğrencileri, bu alandaki bir uzmanın
jenerik başvuruları konusunda BİT talimatı
almaktadır.
- BİT öğretmeni ve düzenli sınıf
öğretmeni, bilgisayar laboratuarı öğretim
programını planlamak için beraber çalışır ;
böylece, normal sınıftaki mevcut müfredat
ile ilgili faaliyetleri birleştirirler. Daha
sonra düzenli bir sınıf öğretmeni sınıf
tartışmalarına ve etkinliklerine göre BİT’in
normal sınıf müfredatına entegrasyonunu
derhal güçlendirir ve öğrencilerin sözcük
dağarcığının, dilbilgisinin ve yazım
yazımının iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Diğer bir yaklaşım, BİT öğretmeninin
düzenli sınıfa gelmesini sağlamaktır ve
BİT yaygın öğretim uygulamaları talimatı
sunmak için sınıf öğretmeni ile birlikte
çalışmaktır.
Yine başka bir yaklaşım sınıf
öğretmeninin veya BİT öğretmenin belirli
bir sınıftaki bir aracın çok az sayıdaki “erken
benimseyenleri” başlamasını sağlamak
ve daha sonra bu öğrencilerin sınıftaki
başkalarına bire bir eğitim vermesini
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sağlamaktır . Böyle bir akran eğitimi oldukça
etkilidir. Bazı uygun değişikliklerle birlikte,
bu uygulama fikirleri öğretmen eğitimi
programlarında da kullanılabilir. ISTE
Öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojisi
Standartları (NETS-T), öğretmenlere,
öğrencilerin ISTE NETS’lerini (12.
sınıf standartları) karşılamalarını ve
aynı zamanda bir müfredat, öğretim ve
değerlendirme hazırlamada BİT’i kullanma
konusunda bilgi ve beceriye sahip olmalarını
talep etmektedir . Bu hedeflere ulaşmak için
BİT uzmanları, düzenli sınıf öğretmenleri
ve akran eğitimi veren öğretim tarafından
uygun bir kaynaşma gereklidir.
5. SONUÇ
BİT araçları yüksek öğretimde
öğrencileri okumaya ve öğrenmeye teşvik
etmek için çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.
Teknoloji, öğrenmeyi optimize etmek,
yeni konu alanlarını tanıtmak ve yenilikçi
öğrenme ve öğrenme yollarını öğrenmek
için kullanılabilir. Bu nedenle, BİT’nin
sunduğu deneyimleri ve kaynakları tam
olarak kullanabilmek için, öğrencilerin
öğrenmesini yönetmeleri ve fakülte
desteğiyle öğrenmelerini yönlendirmeleri
gerekir. Bilgi edinmek ve beceri kazanmak
için, öğrencilerin öğretmen tarafından
verilen tüm duyuruları ve görevleri düzenli
olarak okumaları, daha fazla okuma ve
yorumlama için materyal talep etmeleri,
çevrimiçi sınıf konularını okumaları,
görüşlerini belirtmeleri ve tartışma konuları
eklemeleri beklenir. Birçok üniversite şu
anda karşılıklı ortaklık yoluyla öğrenme
ağları oluşturarak uzaktan eğitim olanakları
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ve bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri
açmaktadır. Bu nedenle, BİT, hem kampüs
içi öğrenciler hem de yaşam boyu öğrenme
süreçlerine ayrılmış yeni hedef gruplara
uzanmak için önemli bir araçtır.
Moodle’ı kullandığımız yıllardaki
pratik tecrübelerimizden elde edilen
bulgular, öğrencilerin e-öğrenmeye karşı,
oldukça pozitiften nispeten daha olumsuza
kadar farklı tutumlara sahip olduklarını
göstermektedir. Genel olarak, öğrenciler
geleneksel öğretim ile karşılaştırıldığında
BIT ile öğretim tercih eder. Öte yandan
bazen de bazı öğrencilerin yetersiz
teknolojik okuryazarlığı, sınırlı eğitim
durumu, bitirme görevleri için kısa süreler,
dijital kaynaklardan yoksun olma, dijital
donanımın uygun kullanımı konusunda
yetersiz özgüven, yetersiz eğitilmiş
öğretmenler vb gibi dezavantajlar Potansiyel
BİT araçlarının tam olarak hayata geçirilmesi
modern öğretime sunabilir. Sonuç olarak,
mevcut BİT araçlarının yardımıyla etkili bir
öğrenme ortamı oluşturmak için, öğretmen
ve öğrencilere eğitim, ekipman ve ekipman
teçhizat bakımında kapsamlı destek
verilmelidir.
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ÖZET
İş bu bilimsel-araştırma çalışmasının amacı, Makedonca ve Almanca’da
kullanılan Türkçe sözcüklerin iki değişik açıdan değerlendirmesine vurgu
yapmaktır. Bu leksemler zaman açısından (diyakronik) ve dil kullanımı açısından
(diyafazik) olarak gözlenmektedir.
Diyakronik açıdan Makedonca’da kullanılan türk sözcüklerinin eskimeye
yüz tuttuğu bir eğilimi vardır, diyafazik açıdan da Almanca’da kullanılan türk
sözcüklerinin sınırlı kullanım statüsüne sahip olduğu fark edilmektedir.
Anahtar sözcükler: türk sözcükleri, diyakronik, diyafazik, kullanılan sözcük, arkazizm

70

HİKMET 28 - Kasım 2016
UDK
37.014.24(495):340.13

Received : 20.09.2016
Revise : 01.10.2016
Accepted : 15.10.2016

Article type:
1.01 Original scientific article

TWO DIFFERENT ASPECTS IN THE USE OF TURKISH
WORDS USED IN MACEDONIAN AND GERMAN LANGUAGE.
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Macedonia, Stip, University of “Goce Delchev”
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ABSTRACT
The aim of this scientific-research work is to emphasize the use of Turkish words in
Macedonian and German from two different aspects. These lexicals are observed as time
(diachronic) and language use (diaphasic).
In terms of diaconics, there is a tendency for the Turkish words used in Macedonian
to be obsolete, and for the diaphragm it is realized that the Turkish words used in German
have a limited use status.
Key words: turkish words, diaconic, diaphasic, used word, arkazizm
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GİRİŞ
Günümüzde Almanya’da ve çok
sayıda diğer ülkelerde de aşağıda verilen
sözcükler örnek olarak: Döner, Börek,
simit, poğaça, kaymak, sucuk, pastırma,
köfte, kokoreç, gözleme, çorbalar ve
aşçılık alanından anılmayan sayısı çok
sözcükler türk mutfağının yiyeceklerinin
olağanüstü lezzeti sebebiyle Türkiye
sınırlarının çok uzaklarında sevilen bir
mutfaktır. Bunun dışında tanınmış olan
sözcükler: Harem, Rakı, Hamam, Sultan
ve diğerleri. Andığımız tüm kelimeler,
diğer dillerde kullanılan sözcüklerdir
ve Türkçeden Almancaya geçmiş ve
türk sözcükleri olarak anılmaktadır.
Anılan sözcüklerin çoğu arap veya fars
kökenlidir, ancak Türkçe aracılığıyla
bu dillere aktarıldığından dolayı ve
Türkiye Avrupa’nın girişinde olan bir
coğrafyada bulunduğu için, bu sözcükleri
türk sözcükleri olarak sayacağız.
Makedon dilbiliminde “kullanılan
sözcük” kavramnı için diğer tanımlara
da rastlamak mümkündür. Bunlar
coğrafya anlamının dışında, diğer
anlamlar olarak tarihi ve siyasidir. Buna
gore, Yaşar-Naseva türk sözcüklerinin,
sözcüklerin kökenine bakmaksızın
(arap, fars, yunan, latin, fransız ve
diğerleri)
Makedonca’ya
Osmanlı
Devletinin XIV yüzyılda Balkan
Yarımadasına yerleşmesiyle başladığını
ileri sürüyor (sp. Yaşar-Naseva). Bu
gayet doğal bir meseledir çünkü bilindiği
üzere Makedonya, XIV-cü yüzyıldan
XX-ci yüzyılın başlangıcına
kadar
Osmanlı Devletinin sınırları içerisinde
bulunmaktaydı. Bu zaman dilimi, türk
kültürünün, türk tarzı yaşam biçiminin
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ve türk geleneğinin Makedonya’ya
yerleşmesi için bayağı uzun bir süreydi.
Bunun neticesinde sözü kültürler
milletler arası karşılıklı etkleşimdeydi
ve bu etkileşim, bu coğrafyada dilin
gelişmesinde de yankısını buldu. Tarihi
değişimler neticesinde, bugün günlük
iletişimimizde kökeni arap ve fars olan
çok sayıda türk sözcüğü kullanıyoruz.
Makedonca’da uzun yıllar boyunca
kullanıldığından
ve
doğal
hal
aldığından
dolayı,
iletişimimizde
kökeninin ne olduğunun farkında
olmadan kullanıyoruz sözü edilen
sözcükleri. Bunlar da, Makedonca’da
başka bir dilden alınan ve kullanılmakta
olan sözcüklerin en büyük sayısını teşkil
etmektedir. Bu araştırmanın asıl konusu
da, iki değişik açıdan Makedonca
ve Almanca’da kullanılan Türkçe
sözcüklerdir. Aslında, Makedonca’da
kullanılan Türkçe sözcükler diyakronik
açıdan inceliyoruz ve bunları arkaik
veya eski olarak sayıyoruz, buna karşılık
olarak da, Almanca’da kullanılan
Türkçe sözcükler, diyafazik açıdan
dil varyasyonları veya yabancı dilden
kullanılan sözcükler olarak sayıyoruz.

2. DİYAKRONİK AÇIDAN MAKEDON-

CA’DA KULLANILAN TÜRKÇE SÖZCÜKLER

Makedonca’da
kullanılan
Türkçe sözcükler, Makedon halkının
siyasi koşullarına bağlıdır. Önceden
sözylendiği
üzere,
makedonca’da
kullanılan Türkçe sözcükler o derece
Makedonca’ya yerleşmiş ki, Makedon
sözcüğü gibi doğal bir hal kazanmıştır.
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O yüzdendir ki, Makedonca’da
kullanılan
Türk
sözcüklerinden
bahsederken onları yabancı sözcük
olarak değil de, arkaik veya eski
sözcükler
olarak
algılanmaktadır.
Bunun asıl sebebi de, çok sayıda
sözcüklere tam anlamında yerli bir
karşılık bulunamadığındandır. Bundan
bir örnek verecek olursak, sıkça
kader (судбина) olarak çevrilen kısmet
sözcüğünü vermek gerekir. Ancak
(судбина) sözcüğü, talih, öngörü ve buna
benzer manaları olan kısmet sözcüğünün
bütün manalarını karşılayabilecek bir
sözcük değildir. Başka deyişle, o sözcük,
insanların geleceklerini de belirleyen ve
güç anlamına da gelmektedir.
Ek’te Makedonca’da kullanılan
Türk sözcükleri ve onların manaları
verilmiştir:
Makedonca’da kullanılan Türkçe sözcükler
Maked. Türkçe			

Manası

абер
yeni

haber			

haber,mesaj,

адет

âdet			

adet, tabiyat

бавча

bahçe		

meyve , sebze ve s.

занает sanat 		

zanat

зијан

zarar, hasar

ziyan		

кабает kabahat 		

suçlu

кирија kira		

kira

конак

konak		

saray gibi yapı

кусур

kusur 		

ödenen paranın üstü

машала maşallah		
			

Mutluluk ve övgü
durumundaki sesleniş

мезе
meze		
			
			

alkollü içki ile 		
birlikte ikram edilen
yiyecek

мерак merak		
			
			
			

birşey 			
gerçekleştirmek veya
elde etmek için istek
ve arzu		

мердевен merdiven

merdiven

муштерија Müşteri

satın alıcı

памук

pamuk

pamuk		

пенџере pencere

pencere

перде

perde

perde 		

ракија rakı		

türk alkollü içkisi

сабајле sabah		

erken sabah

сандак sandık 		

sandık

сокак

dar yol

sokak 		

туршија turşu 		

taze sebzeye asit, tuz
ve su solüsyonunun serpilmesi,

yetiştirme bahçesi,
баклава baklava		

çok çekerli türk tatlısı

ќар

kâr 		

kazanç, fayda

бериќет bereket 		

bereket, verimlilik

ќеиф

keyif		

zevk, neşe

бурек

içine kıyma et, peynir

филџан fincan 		

küçük bardak

veya sebze konulan yufkalı hamurlu yiyecek,

чардак çardak		

çardak, giriş

чаршија çarşı 		
			

dükkanların çoğunun
bulunduğu şehir

			

merkezi

börek		

душман düşman 		

en büyük, en kötü
düşman
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çırak 		

öğrenci, pratisyen

Kebap kebap		

kıyma etli yiyecek

шира şıra 		
			

ekşimemiş üzüm 		
suyu

Kismet kısmet		

kader, talih

Konak konak		

saray gibi yapı

Makramee makrama

baş örtüsü

Nadir

doruğun ters noktası

чирак

3. ALMANCA’DA DİYAFAZİK BAKIŞ AÇISINDAN KULLANILAN TÜRK SÖZCÜKLERİ

Almanca’da da kullanılan Türk sözcükleri, Almanca’nın kullanıldığı bölgelerde
geçmişte belli bir zaman diliminde ortaya
çıkmıştır. Ancak sözü edilen zaman dilimi
yakın geçmişte olan zaman dilimidir (Türk
işçilerinin iş için Almanya’ya gittiği dönem). Türk sözcüklerinin Almanca’ya geçmesi halen sürüyor ve Türkiye’ye Avrupa
Birliğinden vize serbestisinin onaylanmasıyla bu süreç mutlaka daha da hızlanacaktır.
Dildeki bu varyasyonlar leksikte dilin
kullanımı gereği zuhur ediyor. O yüzden
Almanca’da kullanılan Türkçe sözcüklerden söz ederken yabancı sözcükler diye söz
etmek gerekir.
Aşağıda Almanca’da kullanılan Türkçe
sözcükler listesi ve manaları verilmiştir:
Almanca’da kullanılan Türkçe sözcükler
Alm.

Tür.		

Anlamı

Auran

ayran		

ekşi yoğurt, su ve

			
			

tuzdan oluşan 		
köpüklü içecek

Baklava baklava		

çok şekerli hamurlu

			

tatlı 		

Börek

börek		

kıyma etli, peynirli

			
			

ve sebzeli hamurlu
yiyecek

Islam

İslam		

din

Kabel

kablo		

halat, tel
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nazar		

Pastrami pastırma		
			

füme ve baharatlı,
tuzlu sulu sığır eti

Raki

rakı		

alkollü türk içkisi

Sofa

sofa		

kumaşla örtülmüş

			

kanape

Tarif

tarife		

fiyat listesi

Trafik

trafik 		

bölünme, ayrılma

			

perakende satış

Schachmatt şah mat

satranç oyununun

			

bitimi

Sirup

şurup 		
		

çok yoğun, konsantre
solusyon

Sorbet şerbet		
			

şeker ve sudan oluşan
oryantal içecek

Zucker şeker		
			

tatlı ve kristalden
hafif tatlı besin
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4. TARTIŞMA

5. SONUÇ

Makedonca ve Almanca’da olmak
üzere iki dilde kullanılan Türk sözcükleri
incelenldiğinde,
Makedonca’da
kullanılan Türkçe sözcüklerin iyice yer
etmiş olduğundan Türkçe sözcüğünden
bile bahsetmek zor olmuştur. Örnek
vermek gerekirse (филџан, ракија,
занает). Bunlar eski sözcük veya sadece
konuşma dilinde veya edebi eserlerde
kullanılan sözcükler olarak kullanımı
sınırlandırılmıştır.

Makedonca
ve
Almanca’da
yoğun olarak Türkçe sözcüklere
rastlanmaktadır.
Ancak,
dillerin
gelişmesinde onlar ayrı bir yolda
gelişmişlerdir. Makedonca’da kullanılan
Türkçe sözcükler eskime eğilimindedir
ve yerine ya Makedonca karşılığı
sözcükler ya da bir diğer dillerden
gelen
sözcükler
kullanılmaktadır.
Diğer dillerden gelen sözcükler derken
bu diller Sırpça, Bulgarca, İngilizce,
Fransızca, İtalyanca veya diğer dillerdir.
Bu sözcükler de siyasi sahnede sürekli
olagelen değişimlerin ürünüdür.

Bu arada, Standart Makedonca’da
bu sözcüklere karşılık bulunmuş ve
bu sözcüklere öncelik tanınmaktadır
(Örnek: merdiven sözcüğünün karşılığı
olarak скала, скали)
Diyafizik
açısından
gözlemlediğimiz
Almanca’da
kullanılan
Türkçe
sözcüklerden
bahsederken, aslında Almancanın
konuşulduğu bölgelerde yaşayan Türk
azınlığına bağlanmaktadır. Bu tür
sözcükler sadece belli ve her defasında
türk kültürü ile ilişkin durumlarda
kullanılmaktadır. Örnek olarak: Aşçılık
alanında (Döner Kebap, Auran, Pastrami,
Sorbet).

Bunun
karşıtı,
Almanca’da
neolojizm olarak Türkçe sözcüklerin
istilası giderek artmaktadır.
Bu Ова се должи на сè поголемата
глобализација и на растечкиот курс
на миграција од земјите источно од
Европа.
BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir

Sadece az sayıda leksemler kökeni,
doğrusu türk kültürü ile olan bağını
kaybetmiş ve bir diğer dil aracılığıyla
(örnek: Fransızca, İtalyanca, İspanyolca)
gelmiş olmalarına rağmen (örnek: Kaffee,
Zucker, Sofa) doğal bir hal almaktadır.
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KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN DENİZCİ ŞAİRİ: ÂGEHÎ
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ÖZET

16. yüzyıl, Klasik Türk edebiyatının her bakımdan zirveye ulaştığı bir zaman
dilimi olmuştur. Türk edebiyatının pek çok büyük şairi bu yüzyılda yaşamıştır.
Osmanlı-Türk coğrafyasının her köşesinden çıkan şairler, bu edebiyatın
gelişmesinde öncü rol oynamışlardır. Özellikle Rumeli toprakları her devirde
olduğu gibi bu dönemde de hem sayıca hem de nitelik olarak büyük şairler
yetiştirmiştir. Yenice Vardarlı Âgehî de bunlardan biridir. İstanbul’a geldikten
sonra
Osmanlı deniz gücü içinde yer almış olan şair, bugün elimizde bulunan az
sayıdaki şiirinde dönemin denizcilik terimlerini başarı ile kullanmış ve bu yönüyle
edebiyatımızda müstesna bir yer edinmiştir. Onun baştan sona denizcilik dili
ile örülü ünlü kasidesi, benzerleri arasında büyük bir şöhret kazanmış ve uzun
asırlar şiir mecmualarında yer almıştır. Birçok şair, bu kasideye nazireler yazmış;
ancak hiç birisi Âgehî›ninki kadar başarılı olamamıştır. Böylesine haklı bir şöhreti
olan söz konusu şiir hakkındaki yorum ve değerlendirmelerimiz, bu makalenin
konusunu teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Âgehî, kaside, denizcilik terimleri, nazire (benzer), 16. yüzyıl Türk
edebiyatı
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MARINE POET OF THE TWO TURKISH POETRY: ÂGEHÎ
Assoc. Prof. Dr. Murat A. KARAVELİOĞLU

Turkey, Istanbul, Researcher, makaravelioglu@gmail.com

ABSTRACT

Many great poets of Turkish literature have lived in this century. The poets coming
out from every corner of the Ottoman -Turkish geography played a leading role in the
development of this literature. Especially the Rumelian lands were in every period, and in
this period they produced great poets both in number and in quality. Yenice Vardarlı Âgehî
is also one of these.
The poet who took place in Ottoman naval power after coming to Istanbul, has
successfully used the term maritime in the few poems we have today and made an exceptional
place in our literature. His famous shoestring, which is woven with his maritime language
from start to finish, has gained a great reputation among others and for many centuries has
been in the poetry circles. Many poets wrote nazires in this chamber; But none of them
were as successful as those of Âgehî. Those our comments and evaluations about poetry,
which has such a rightful reputation, is the subject of the article.

Key words: Âgehî, kaside, maritime terms, nazire (similar), 16th century Turkish literature
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GİRİŞ
Türk tarihinin her bakımdan
gelişme ve yükselme devresini teşkil
eden zaman dilimi 15. ve 16. asırlardır.
Siyasi, iktisadi ve içtimai olarak bir hayli
gelişmenin kaydedildiği bu asırlarda,
sanat ve kültür faaliyetleri de fevkalade
bir mevkie erişmiş bulunuyordu.
Nitekim bu asırlar için söylenilegelen
“Türk Asrı” adlandırması, isabetli
bir adlandırmadır. Bu müspet ve
yüksek seviyeye ulaşılmasını sağlayan
etkenlerden biri şüphesiz devletin güçlü
olması ve askerlik sanatında eriştiği
noktadır. Karada -doğuda ve batıda
olmak üzere- sürekli zafer kazanan
Osmanlı ordusu, çağın koşulları icabı
sahip olduğu güçlü donanması ile
denizde de büyük başarı elde etmiş;
bütün bir Akdeniz’e hâkim olmanın,
Karadeniz’i bir göl halinde kuşatmanın
yanı sıra Hazar Denizi gibi uzak iç
denizlere ve Hint Okyanusu ile Arap
denizlerine dahi hükmedebilmiştir.
Öte yandan yükselen refah seviyesine
mutabık bir biçimde İstanbul’da
denizin, denizde hayatın, eğlencenin,
gezintilerin günlük yaşamın bir parçası
haline geldiğini görmekteyiz. Denizin
gerek askerî harekât ve seferlerde,
gerekse saadet ve mesire hayatında
toplumun sürekli merkezinde olması
konunun, günlük yaşamın en güçlü
tercümanı olan sanatkârın da gündemini
oluşturması neticesini doğurmuştur.
80

Osmanlı dönemi Türk edebiyatına
bakıldığında 16. asır, güçlü şair ve
yazarların yaşadığı, büyük eserlerin
verildiği, edebiyatın her alanında kalem
oynatıldığı parlak bir yüzyıl olmuştur.
Klasik Türk edebiyatının büyük
divanlarının, önemli mesnevilerinin ve
nesir sahasında bazı güzel örneklerinin
verildiği bu devirde bir takım sahalara
ait hususi ıstılahların kimi şairlerce
bilinçli bir şekilde edebiyata sokulduğu,
hakiki
ve
mecaz
anlamlarıyla
kullanıldığı, duygu ve hayallerin
bu özel tabirlerce ifade edildiği
görülmektedir. Mesela çiçek adlarının
özellikle kullanıldığı şiirler yazıldığı
gibi mahalli ağız özelliklerinin bilhassa
öne çıkarıldığı eserler de yazılmıştır.
Okçuluk tabirlerinin sıkça kullanıldığı
eserlerin yanı sıra musiki terimlerinin
sıkça kullanıldığı eserler de kaleme
alınmıştır. Türk edebiyatının genel
seyrine ve ediplerin devirler içindeki
çeşitli temayüllerine bakıldığında bu
türden tercihlerin yaygın olmadığını
söyleyebiliriz. İşte bunların belki de
ilk akla geleni 16. yüzyıl şairlerinden
olup Osmanlı donanmasının en güçlü
bir devresinde deniz seferlerinde de
bulunan Âgehî’dir. Öte yandan denizci
ıstılahatının edebiyatta doğrudan veya
dolaylı olarak kullanılması sadece
Âgehî’nin yaptığı bir şey olmayıp
sonraki devirlerde de bu türden şiir
yazan şairlere rastlanmıştır.
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Âgehî, fevkalade güzel şiirler
yazan fakat bugünkü bilgilerimize
göre az yazmış bir şairdir. Elimizde
bir divanı bulunmayan şairin bu az
sayıdaki şiirlerine 16. ve 17. yüzyılda
derlenmiş şiir mecmualarında rastlanır.
Buna rağmen dönemin tezkire yazarları
kendisinden övgüyle söz ediyorlar:
“Şiir sanatının inceliklerine vakıf, güzel
şiir yazmaya kadir, şuh tabiatlı, hoş
sohbet, şiirleri beğenilen, kendisi de
latif ve zarif bir kimse…”
Rahmetli hocamız Âmil Çelebioğlu,
edebiyatımızda gemici diline dair
yazdığı makalesinde Halk ve Divan
şiirinde gemiyle ilgili hususları üç
gruba ayırarak ele almıştır.4 Buna göre
denizciliğe dair kelime ve tabirlerin
doğrudan
veya
benzetmelerle
kullanıldığı şiirler, deniz ve denizciliği
ilgilendiren her konuda methiye veya
hikâye nevinden müstakil olarak
yazılmış ya da bir eser içinde yer alan
parça şiirler, gemici diliyle yazılmış
şiirler şeklinde bir tasnif ortaya çıkmıştır.
Burada söz konusu edeceğimiz şair
Âgehî, üçüncü kısma girmektedir.

vermediği için ona sitemlerde bulunur.
Takip eden beyitlerde şair aşkı engin bir
denize, gönlünü de gemiye benzeterek
çektiği sıkıntıları dile getirir. Bir ara
zahide ve aşktan behresi bulunmayan
ağyara seslenerek gerçek aşkın ne
demek olduğu üzerinde durur. Nihayet
İlahi aşkın yüceliğini ve dünyanın
-dolayısıyla- mecazi aşkın fani oluşunu
hatırlatarak kasideyi bitirir.
Âgehî’nin, bu orijinal kasideyi,
Piyale Paşa ile birlikte donanma
seferinde iken yazmış olabileceğini
düşünebiliriz.
Kasidenin
bilahare
Piyale Paşa vasıtasıyla Kanuni’ye de
sunulduğu göz önüne alındığında
1555 yılında veya biraz sonra yazıldığı
tahmin olunabilir. A. Tietze, Türk
şiirinde gemici dili üzerine yazdığı üç
değerli makaleden birinde5 kasidenin
yazılış tarihi üzerinde durur ve haklı
gerekçelerle 1555-1558 tarihleri arasını
verir.

Âgehî’nin şiiri 31 beyitlik bir
kasidedir.
Konusunu,
rivayete
göre bizzat başından geçen, daha
doğrusu karşılık bulamadığı bir aşk
oluşturmaktadır ve konunun anlatımı
bakımından kendi içinde bölümlere
ayrılır. Buna göre ilk birkaç beyitte şair,
sevgiliye hitap ederek aşkına karşılık

Âgehî’nin yaşadığı devir, Türk
denizcilik tarihinin pek büyük bir
gelişme
gösterdiği
yıllardır.
Bu
dönemde Osmanlı Devleti, dünyanın
en büyük ve güçlü donanmalarından
birine sahiptir ve karada olduğu gibi
denizlerde de önemli başarılar elde
edilmektedir. Denizciliğin ulaştığı
seviye böyle iken denizciler arasında
gelişen özel bir terminolojinin varlığını
da kabul etmek gerekir. Karadan aylarca
uzak yaşayan denizciler, bu yönüyle

4

5

A. Çelebioğlu (1988), s. 18.

A. Tietze (1946-51), s. 114.
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belki de bir yaban hayatı yaşamakta
idiler. Zira imkânları bir hayli kıt ve
yaşam şartları oldukça zordu. Zamanla
deniz askerlerinin ve korsanların kendi
aralarında konuştukları bir terminoloji
meydana çıktı ki eskiden kaba sayılan
bu lisana “lisan-ı mellahan (=denizci
dili)” adı verilirdi. İşte bu dilin birçok
kelimesini edebiyata sokan şairlerin
başında Âgehî gelir. Gerçi ondan önce
de gemici lisanının kimi tabirlerini
şiirde kullananlar çıkmıştır (msl.
Yetîm), fakat ne önce yazılanlar ne de
sonra yazılanlar onunki kadar başarılı
olabilmiştir.
Tezkire yazarı Âşık Çelebi,
Âgehî’den
bahsederken
onun
gençliğinde bir gemici güzeline âşık
olduğunu, karşılık göremediği bu
aşk yüzünden deli divane olup aşkını
anlattığı ve gemici ıstılahları ile örülü
daha önce benzeri görülmemiş bir
kaside yazdığını ve bu şiirin denizlerde
ve karalarda herkesçe bilindiğini ve
beğenildiğini söylemektedir. İyi ama
aşk şiirinin yaygın adı gazel iken, hele
Osmanlı’da aşkın kısa fakat derinlikli
anlatımı genellikle gazelle yapılırken,
zor şartlarda yaşayan bu şair aşkını
acep niçin kaside yazarak dile getirmek
istemiştir? Kısaca toparlanamayacak
kadar uzun bir macera ise, kafiye
seçimindeki serbestlik ve kısa aruz
kalıplarının seçimine imkân veren
mesneviyle yazmayı düşünmemiş
midir? Bize göre çeşitli hayalleri
82

bir konu etrafında birleştirmenin
mümkün olduğu ve üstelik form
itibariyle gazele yakın duran kasidenin
seçimi isabetsiz bir seçim sayılmaz.
Çünkü kasidenin -klasik anlamdanesip bölümü diyemesek de âşığın/
şairin halini anlatan başlangıç kısmı,
tegazzüle gerek duyurmayan bir aşk
tasvirini içermektedir. Nitekim daha
önce belirtildiği gibi, şiirin bilahare
padişaha arz edilmiş olması kaside
formunun doğru bir tercih olduğunu
gösteriyor gibidir. Zaten Âgehî’nin
asıl amacı, aşkını duyurmak değil, onu
özel bir kelime kadrosu ile anlatmayı
başarmaktır ve bugünden bakıldığında
muvaffak olduğu kesindir.
Âgehî’nin bu ünlü kasidesi
her şeyden önce âşıkanedir. Şairin
kullandığı tabirler çoğu zaman teşbih
ve telmih yoluyla yer almış, şairin
meramını latif ve zarif bir şekilde dile
getirmesinde müessir olmuştur. Kaside
boyunca yoğun olarak kullanılan
tabirler ve yapılan teşbih ve istiareler
başta gemi olmak üzere gemi seyahati,
gemi alet ve edevatı, deniz ve deniz
seferini ilgilendiren pek çok tasviri göz
önüne sermektedir. Nitekim rahmetli
Âmil Çelebioğlu, Halk ve Divan şiirlerini
esas aldığı daha kapsamlı ve yukarıda
söz konusu ettiğimiz çalışmasında gemi
ve gemicilik ile denizciliği ilgilendiren
tabirlerle yapılan benzetmeleri tek tek
ele almıştır. Kaside,
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Çekdürüp firkatanı bizden ırağ oldu sen
Bahr-i firkade niçe furtunalar çekdüm ben
matlaıyla
başlar.
Kasidenin
esas başarısı yapılan teşbih, temsil
ve
telmihlerin
gemici
lisanının
tabirlerinin çok yerinde ve ustaca
kullanılmasındadır. Mesela şair şu
beyitte “kenâr (=kıyı, yan)” ile “kenâr
eylemek (=yanına çekmek, koynuna
almak)” kelimelerini yerli yerinde ve
büyük bir ustalıkla kullanmıştır:
Götür ırgalyayı olma paçariz ey ağyâr
Yâri ben bahr kenârında kenâr eyler iken
Keza Hızır (a.s.) ile ilgili tasarrufu çok ilgi
çekicidir. Bu arada açık denizlerde sürekli
tehlike içinde yaşayan leventlerin hayatında
Hızır (a.s.)’ın büyük yer tuttuğunu
hatırlamak gerekir.
Seyr iden yüzüni deryâda irişür Hızıra
Kadre uğrar seni bir kerre kadırgada gören
16. yüzyılda gemici lisanını kullanan
başka denizci şairler de vardır. Nigârî ve
Kâtibî mahlaslı Seydi Ali Reis bunların en
bilinenleridir. Şair oldukları kadar şairlerin
hamisi de olan bu kişiler, kaynakların
ifadesine göre dönemin edebiyat dünyasının
çok tanındık ve sevilen simalarıdır.
Âgehî’nin,
kasidesinde
gösterdiği
muvaffakiyet henüz çağından itibaren
büyük bir beğeni ve heyecanla karşılandı.
İstanbul’un en seçkin edebî mahfillerinde,
meclislerinde herkesin merakını mucip

bu eserin coşku ve ilgiyle okunduğuna
şüphe yoktur. Âgehî’den kısa bir süre
önce Yetîm’in bu meyanda bir murabba
yazdığını daha önce söylemiştik. Henüz
16. asırda Molla Mehmed ile Zaʻfî mahlaslı
bir şair Âgehî’nin kasidesine tahmisler
yazmışlardır. A. Tietze’nin, haklarında
neredeyse hiçbir bilgi bulunmayan ama
her ikisinin isminin de Mehmed olduğunu
bildiğimiz bu şairlerin aynı kişi olabileceği
yönündeki tahmini dikkate değerdir.6
Kasideye, aralarında çok meşhur şairlerin de
bulunduğu küçük bir şairler topluluğunun
nazire yazdığı bilinmektedir. Sâatî, Taşlıcalı
Yahya, Derûnî, Üsküdarlı Aşkî ve Gubârî
gibi şairler bunlardandır. Bu şairlerden
bazılarının, metni yalnızca şeklen tanzir
ettiği görülürken bazıları yalnızca kelime
kadrosundan yararlanmıştır. Kimisinde
soyut bir anlatım söz konusu iken kiminde
ise tasvirler tamamen farklı mekânlara
dönüktür.

6

A. Tietze (1946-51), s. 129.
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KAYNAKLAR

SONUÇ
17. yüzyıla gelindiğinde Zârî, Reʼfet gibi
şairlerin de gemici lisanını kullanarak gazel
yazdığını görüyoruz. 18. yüzyılda Bursalı
Feyzî de bu vadide bir gazel yazarken
19. yüzyıl şairlerinden Rasih İbrahim
Efendi’nin denize ait bazı kelimeleri
kullanarak, ama gemici terminolojisinden
-Âgehî’ye nazaran- oldukça uzak bir tarih
manzumesi kaleme aldığı görülmektedir.
Bütün bunlar, Türk denizciliğinin zirveye
ulaştığı 16. yüzyıldan itibaren Divan
şiirinin ömrünü tamamladığı 19. asra
kadar eski şairlerimizin ve bilhassa denizci
şairlerimizin klasik Osmanlı Türkçesine,
edebiyatına ve kültürüne yaptıkları özellikli
katkıyı gözler önüne sermektedir.
Bugünkü bilgilerimize göre Âgehî’nin
kasidesi etrafında gelişen bu eğilim, nazire
edebiyatımızın daha çok edebiyat modasını
belirleme yönünü örneklendirmektedir.
Çünkü biz bu sayede başta aşk olmak
üzere çeşitli duyguların anlatımında gemici
lisanına olan ilginin boyutlarını ve dönemin
temayül ve beğenilerini takip ediyoruz.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir
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ÖZET
Teknolojinin durmadan geliştiği bir dünyada insanlar, birbirleriyle rahat ve hızlı bir
şekilde iletişim sağlayabilmelerini, eğitime borçludurlar. Bunun için toplumlar, bireylerine
daha iyi bir hayat tarzı sağlamak için, eğitim sistemlerini diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle
karşılaştırarak sürekli geliştirmek istenmektedir.
Eğlenceli bir etkinlik olan ve çocukların ruhsal doyumunu sağlayan oyun, onların
beden ve moral gelişimine katkıda bulunurak iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazandırır.
Çocuklar, oyunla coşku ve sevinç duygusun sahip olurlar. Oyun, çocuğun hayatı, canlılığı,
dünyayı tanıması, varlığı ve her şeyidir.
Araştırmanın amacı, oyunun çocuklar için önemini vurgulayarak oyunun onların
gelişimlerindeki katkılarının neler olduğunu inceleyerek etkilerinin değerlendirmesini
yapmaktır. Bu araştırmada yöntem olarak analitik metot kullanılmıştır. Araştırmanın amacı
ile ilgi literatür taranmasıyla elde edilen bilgiler tasnif ve yorumlanarak değerlendirilmiştir.
Çocuk oyunları, çocuğun eğitiminde ve kişiliğinin gelişiminde önemli bir yer
tutmaktadır. Çocuk eğitimi, toplumsal kültür açısından önemli olduğu gibi eğitim ve ruh
bilimi yönünden de önem taşımaktadır. Çocuk, gerekli olan davranış, bilgi ve becerilerini
oyun içinde kendiliğinden öğrenir. Çocuğun kişiliği oyun içinde daha belirgin çizgilerle
ortaya çıkar ve gelişir. Çocuk, kavramları, cisimleri, toplumsal kuralları, haklarını ve
mücadele etmeyi oyun içerisinde algılar, sonra anlar, sonra da öğrenir ve geliştirir. Oyun,
fiziksel, sosyal, zihinsel, psikolojik ve duygusal yönden çocuğu etkiler ve gelişmesine
katkıda bulunur.
Sonuç olarak, oyun çocuğun boş zamanlarını doldurma aracı olarak görülmemelidir.
Oyunun gerçek ve önemli bir eğitim aracı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Oyun çocuğun
hayal gücünü, yaratıcılığını geliştirir, insan ilişkilerini, yardımlaşma etkileşimini arttırır.
Çocuğa güçlükle öğretilen pek çok kural, oyun sırasında daha kolay öğretilebilir. Kısacası
oyun, kişinin kendisini anlatabildiği en kolay yoldur ve eğitimin bir parçasıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Psikoloji, Oyun, Eğitim
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ABSTRACT
In a world of constant technological development, education is to be thanked for
individuals being able to comfortably communicate with each other. In order to provide a
better living, communities are required to compare their educational system with the one in
other countries and to continuously improve.
Games which provides psychological satisfaction of children as an entertaining
activity contributes the physical and moral development of children anda re acquired good
behaviour and habits. Children have joy and enthusiasm with games. Game is the knowing
the world, life, liveness and everything.
The purpose of the research is the pointing out of the importance of games, studying
and evaluating which effects contribute the development of children. In this study, analytical
method is used. The knowledge obtained from literature related to research is classified,
expressed and assessed.
Games play a crucial role on the development of education and personality.
Children education is important either on the social culture or on the cognitive sciences.
They could learn required behaviour, skill and knowledge spontaneously in the game. The
characterization of child reveals as a more absolute line and develops. During the game,
the personality of child comes to light and develops. In the game, child perceives concepts,
objects, then learns and then makes progress. Playing game effects, improves and contributes
his development physically, socially cognitively, psyhologically and emotionally.
Consequently, game shouldn’t be seen just as a kind of material to spend spare
time for children. It should have been noticed that game is a real and important educational
tool. Game improves his imaginative power and creativeness and expands human relations,
working together. The rules which are taught to children with difficulties can be taught
easily in the game. Briefly, game is the easiest way to Express themselves and is a part of
education.
Keywords: Child, Psychology, Game, Education
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1. GİRİŞ
Değişen zamana ayak uydurabilmek
için kişiye bilgiyi edinme, anlama ve
gerektiğinde kullanma yollarını öğretmek
çok büyük bir gereksinimdir.
Bu araştırmanın odak noktası
öğrenme–öğretme sürecinde öğrencilerin
okuduğunu anlamada yaşadıkları sorundur.
Bu sorunu çözmek için de temel ders olan
Anadili dersinden başlanılması gerektiği
düşünülmüştür. Çünkü temel anlamda
diğer derslerdeki başarı Anadili dersindeki
başarıyla ilişkilendirilebilmektedir. Anadili,
bilgi dersinden ziyade ifade ve beceri dersidir.
Bu nedenle, bu derste ezber yönteminden
kaçınmak gerekir. Öğretmenlerin, bu derste
bir takım kural ve kavramları ezberletmeleri
doğru bir yaklaşım değildir. Kural ve
kavramlar üzerinde ders konuları içerisinde
yeri geldikçe durulmalı, bunlar öğrenciye
tanıtılmalı ve bu davranışlar alışkanlık haline
getirilmelidir. Eğitimin
genel
amacı,
“yetişmekte olan çocukların ve gençlerin
yaşadıkları toplumla ve çağla sağlıklı ve
verimli bir şekilde uyum içinde olmalarını
sağlamaktır. Bu uyumun sağlanabilmesi
için bireylerin yetenekleri eğitim yoluyla
geliştirilir ve davranışları milli eğitimin
amaçları doğrultusunda değiştirilir” (Erdem
ve Fidan, 1994: 8).
Eğitim okuyan, araştıran, düşünen,
çevre-insan
ilişkilerini
değerlendiren,
sebep-sonuç
ilişkilerini
bulabilen,
gelişmeleri takip eden yararlanan, zamana
ayak uydurabilen ve isabetli kararlar
veren kişilerin yetiştirilmesinde en önemli
etkendir. Eğitim yaygın bir biçimde
“insanın kişiliğini besleme süreci” ve insan
sermayesine yapılan yatırım” olarak kabul
edilmektedir. Eğitim yalnız birçok şeyleri
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öğrenmek demek değildir. Asıl önemli olan,
herhangi bir gerçeği öğrenmekle birlikte
bunun nedenini de anlamaktır. Tüm bu
tanımlardan eğitimin, bireyde davranış
değişikliği meydana getirme çabası olduğu
anlaşılmaktadır.
Eğitimin amaçları öğrenme yoluyla
gerçekleştirilir. Birey sürekli bir etkileşim
içinde ve kişinin çevresiyle kurduğu
etkileşim sonucu bireyde meydana gelen
kalıcı izler bireyin yaşantılarını oluşturur.
Morris’e göre, psikoloji “insan
ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim
dalı”dır. Psikoloji, insan davranışlarını
inceleyen bir bilimdir, insan merak eden,
öğrenme ihtiyacında olan bir varlıktır; hem
kendini hem de kendi dışındaki dünyayı
anlamak ister. Elde ettiği bilgiler de onun
çevresine uyumunu kolaylaştırır. Psikoloji
üç alanda bireylere fayda sağlamaktadır.
Birinci olarak psikoloji insanın
kendini daha iyi tanıması, davranışlarının
nedenlerini anlaması fırsatı sunmaktadır.
İkinci olarak diğer bireyleri,
hayvanları daha iyi anlamayı ve onlarla
empati kurmayı sağlamaktadır.
Üçüncü olarak anne babadan
başlayarak çevredeki insanları, çevredeki
grupları, toplumu daha iyi anlayarak
çevreyle uyum kurmayı sağlamaktadır.
Uyum ise psikolojik dengenin temelini
oluşturmaktadır.
Eğitim öğrencilerin davranışlarını
istendik yönde değiştirebilmek için
psikolojiyle
işbirliği
yapmaktadır.
Psikoloji biliminin ortaya koyduğu
bulgular eğitimin geliştirilebilmesi için
kullanılmaktadır. Bunun yanında eğitim
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kurumlarında
öğrencilerin
psikolojik
sağlıklarının korunmasında da psikolojiden
yararlanılmaktadır. Psikolojinin eğitim
ile kesiştiği nokta eğitim psikolojisinin
konu alanını oluşturmaktadır. Uygulamalı
psikolojinin
alt
dallarından
eğitim
psikolojisi genel olarak gelişim psikolojisi
ve öğrenme psikolojisini kapsamaktadır.
Oyun, çocuğun en katkısız, en çok
ruhsal doyumunu sağlayan uğraşısıdır
(Akandere, 2003: 2). Çocuğun beden, ruh ve
moral gelişimini sağlar, ona iyi davranışlar ve
alışkanlıklar kazandırır (Sel, 2000: 9). Oyun,
çocukların ve daha az ölçüde büyüklerin,
günlük geçim uğraşlarından arta kalan boş
zamanlarında, her hangi bir üretim çabası ya
da başka çeşit hizmetleri zorunlu kılmadan,
sadece eğlenme yolu ile dinlenmelerini
sağlayan etkinliktir (Hazar, 1996: 914).
Oyunla coşku ve sevinç duygusunun
kazandırılması istenir (Akandere, 2002:
1). Çocuklar, oyun kurallarını ve hedefleri
tanıyarak, değişen şartlar altında bunlara
yönelik davranışlar oluşturarak taktik
düşünce geliştirirler (Kale, 2003: 134).
Ayrıca oyun, insanların bedensel ve zihinsel
gelişimine katkıda bulunan, sosyal uyum ve
duygusal olgunluğu geliştirmek amacıyla
kendine özgü belirli kurallara sahip, gönüllü
katılım yoluyla toplumsal grup oluşturan
bir etkinliktir. Yine oyun, çocukların sosyal
uyum, zeka ve becerisini geliştiren, belirli
bir yer ve zaman içerisinde, kendine özgü
kurallarla yapılan, sadece eğlenme yolu
ile dinlenmelerini sağlayan eğlenceli bir
etkinlik olarak tanımlanabilir.

Çocuğun hayatı, canlılığı, dünyayı
tanıması, varlığı ve her şeyi oyundur. Oyun,
çocuğun isteklerini, amaçlarını anlatan,
toplumsal hayata hazırlayan en etkili
araçlardandır.
Çoğu yetişkine göre eğlenceden
öte bir şey olmayan oyun, çocuk için de
eğlenceli bir şey olmakla beraber sadece
eğlenceden ibaret değildir. Oyun, çocuk
için gözlemlediği davranışları, deneyerek
kazandığı, becerileri egzersiz yaptığı,
öğrenme deneyimlerini geliştirdiği ve
büyüdüğünde sürdüreceği rolleri öğrendiği
bir yaşam alıştırmasıdır.
Eğitim çocuklara istenen davranışları
kazandırma, dolayısıyla çocuğu karmaşık
yaşama hazırlama süreci olduğundan oyun;
çocuğun eğitimi ve mutluluğu için her
zaman en doğal, en kolay, en çabuk deneyim
kazanma ve öğrenme aracı olmuştur.
Çocuklar oyun oynarken kendilerini
ve çevrelerini keşfederler. En iyi ve kalıcı
öğrenme yöntemi olan keşfetme ile yeni
şeyler öğrenir ve öğrendiklerini pekiştirirler.
Keşif yaptıklarında yaratıcılıkları ve hayal
güçleri artarken problem çözme yetenekleri
de gelişir. Çocuk oynadıkça eğitimde
önemli bir yeri olan algısal gelişimi için
duyuları gelişir ve yetenekleri serpilir.
Dikkat ve hafıza becerileri artar. Oyun aynı
zamanda çocuk için bir çeşit rahatlama
aracıdır. Yetişkinlerle ve diğer çocuklarla
iletişiminde anlatamadığı, etkilendiği olay
ve duygularını oyununa katar.
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2. OYUNUN TANIMI ve ÖNEMİ
Çocuk oyunları, çocuğun eğitiminde
ve kişiliğinin gelişiminde önemli bir yer
tutmaktadır. Çocukların olumlu yönde
gelişmeleri, onların duygu ve düşünce
dünyalarını bilmek gereklidir. Oyun,
aynı zamanda çocukların duygusal
ve zeka kabiliyetlerini geliştirecek ve
olgunlaştıracaktır. Çocuğun oyundan aldığı
zevk, deneyimlerini isteklere uyacak şekilde
değiştirip yaşamasından kaynaklanır.
Oyunun ne olduğu yada ne olmadığı
konusunda çok eski zamanlardan beri çok
değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bütün
bu görüşlerin ortak noktası, oyunun çocuk
için en önemli uğraş olduğudur. Oyun için
yapılan tanımlar şunlardır:
Oyun, çocuğa hiç kimsenin
öğretemeyeceği konuları, çocuğun kendi
deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir.
Oyun
sonucu
düşünülmeden,
eğlenmek amacıyla yapılan hareketlerdir.
Oyun işin karşıtı olarak düşünülmektedir.
Çünkü işte belirli bir sonuç söz konusudur.
Piaget’e göre oyun bir uyumdur.
Oyunlar, çocukların kendi seçtikleri
yada gruptaki bazı öğrencilerin seçtikleri
ve kendilerine göre sağlam kuralları olan
eylemlerdir.
Çağdaş bir yaklaşımla ise oyun,
çocuğun kendi kendini ifade edebildiği,
yeteneklerini farkettiği, yaratıcı potansiyelini
kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal
ve motor becerilerini geliştirebileceği
önemli bir fırsattır. Çocuklarla iletişim
kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın
birçok yolu vardır. Oyun, bu yolların
en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en
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sağlıklı sonuç verenidir.
Oyun
her
çocuğun gerçek yaşantısından daha çok
benimsediği, daha çok içinde yaşadığı ve
mutlu olduğu bir dünyadır. Oyun, yaşamın
tüm dönemleriyle ilgili bir kavramdır,
bu özelliğine göre de oyun çeşitleri yaş
gruplarına göre farklılık göstermekte farklı
tanımlarla açıklanmaktadır.
Gross’a göre (1896), oyun bir
pratiktir. Yetişkinler ileride karşılaşacağı
davranış biçimlerini oyunla elde ederler.
Caillois (1958). “Oyun ve İnsanlar”
adlı kitabında, Huizing’in oyunla ilgili
görüşlerinden etkilenerek oyunu şu şekilde
tanımlamıştır. Oyun, serbestçe kabul edilmiş
fakat bağlayıcı olan kurallara göre belli bir
alan ve zaman süreci içinde sürdürülen,
gerilim ve eğlence duygularını içeren,
gerçek hayattan farklı olduğu bilinci ile
yapılan gönüllü bir hareket yada faaliyettir.
Montaigne oyunu, çocukların en gerçek
uğraşıları olarak tanımlamıştır. Montessori
de oyunu çocuğun işi olarak nitelendirmiştir.
Genel tanımıyla oyun, belli bir
amaca yönelik olan yada olmayan, kurallı
yada kuralsız gerçekleştirilebilen, fakat her
durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak
yeraldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal
ve sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek
hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin
öğrenme sürecidir.
Çocuk oyunları, çocuk eğitimi ile
toplumsal kültür açısından önemli olduğu
gibi eğitim ve ruh bilimi yönünden de
önem taşımaktadır. Çocukların eğitiminde
en etkin yol olan oyun, çocuk için gerekli
olan davranış, bilgi, becerilerini oyun içinde
kendiliğinden öğrenir. İnsanlık ilişkileri,
yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme,
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alışkanlık ve deneyim kazanmak, yaşamın
rollerini anlama olguları çocuk oyun içinde
kavrar, benimser pekiştirir. Çocuğun kişiliği
oyun içinde daha belirgin çizgilerle ortaya
çıkar ve gelişir.
Oyunla ilgili planlama yapmak için
belirgin şartlar gerçekleştirilmelidir. Bunlar
(Dönmez, 2000: 79);

oyun içerisinde algılar, sonra anlar, sonra
da öğrenir ve geliştirir. Oyun, genel olarak
çocuğu bir çok yönden etkiler ve gelişmesine
katkıda bulunur. Oyunların türlerine göre
etkileri farklılık gösterirken genel etkileri
şu şekilde sıralanabilir:


Oyunun fiziksel açıdan etkisi,



Oyunun sosyal açıdan etkisi,

•

Oyunla ilgili eğitimsel amaçların
belirlenmesi



•

Oyun kapsamındaki etkinliğin seçimi

Oyunun psikolojik ve duygusal açıdan etkisi,



Oyunun zihinsel açıdan etkisi.

•

Etkinliklerin sıralanması

•

Etkinliklerin sürelerinin belirlenmesi

•

Oyun için gerekli araç ve gereçlerin
belirlenmesi.

3.OYUNUN ÇOCUK GELİŞİMİNE
ETKİLERİ
Gelişim,
bireyin
fonksiyonel
değişmelerini
ifade
eder.
Çocuğun
yüksek düzeyde fonksiyon yapabilmesi
için yeteneğinin meydana çıkması ve
ilerlemesi gerekir. Olgunlaşma ve öğrenme
gelişimsel süreçlerde anahtar rolü oynayan
elementlerdir (Özer ve Özer, 2000: 12).
Öğrenme, yaşantıların ürünü olarak
karşımıza çıkan bir kavramdır. Çocuğun
yaşıtlarından geçmeyen bir öğrenme
gerçekleşmemektedir. Oyun, çocuğun
fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine
katkıda bulunur. Çocuğun devamlı
oynama isteği, onun geleceğe yönelik
hareketlerinin ifadesidir(Ünver, 2003: 31).
Çocuk, kavramları, cisimleri, toplumsal
kuralları, haklarını ve mücadele etmeyi

Oyunun Fiziksel Açıdan Etkisi
Oyunun içerisinde, özellikle mücadele
oyunları içerisinde çocuklar sürekli
olarak koşmak, zıplamak, tırmanmak,
çekmek, itmek, boğuşmak, taşımak kısaca
vücut özellikleriyle mücadele etmek
durumundadırlar. Çocuk, sahip olduğu
fiziksel yetenekleriyle diğer oyunculara
karşı bir yarış halindedir. Bu mücadelede
çocuğun içersine girmiş olduğu hareketlilik
öncelikle solunum, dolaşım ve sindirim
sitemini olumlu etkilemektedir, ayrıca
iç salgı bezlerinden daha fazla salgılama
yapılmasına katkıda bulunarak gelişmesini
hızlandırmaktadır (Hazar, 1996: 914).
Bisiklete binmek, hayvan yürüyüşlerini
taklit etmek, ip atlamak, tırmanmak ve
top oyunları çocukta büyük kas gelişimini
hızlandırır. Özellikle okul öncesi dönemde
bu oyunların yanı sıra bloklarla oynama,
çeşitli el faaliyetleri küçük kas gelişimine
katkıda bulunur.
Açık havada oynanan oyunlar sayesinde
güneş ışınlarından yararlanarak D vitamini
alır, oksijen ve temiz hava sayesinde iştahı
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artar ve daha rahat uyur. Denge oyunları,
top oyunları ve benzer çalışmalar çocuğa
gücünü yerinde ve zamanında kullanma
alışkanlığı kazandırır.
Hareketli oyunlar gelişme çağındaki
çocuklarda şu sistemlerin gelişmesini
sağlar:
•

Büyük ve küçük kas sistemleri

•

Dolaşım sistemleri

•

Solunum sistemi

•

Kemik ve eklem yapıları

•

Sinir sistemi

Bu sistemlerin gelişmesi kendini şu
şekilde gösterir;
•

Kuvvet gelişimi

•

Çabukluk gelişimi

•

Hareketlilik ve esneklik gelişimi

•

Dayanıklılık gelişimi

•

Koordinasyon ve beceri gelişimi
olarak gösterir (Tuncor, 2005:5).

Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kedi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir.
 Oyun, sonucu düşünülmeden, eğlenmek amacıyla yapılan hareketlerdir.
Oyun,”iş”in karşıtı olarak düşünülmektedir; çünkü “iş” te belli sonuç söz konusudur.
	 Piaget’ye göre oyun,bir uyumdur
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Oyunun Bedensel Değeri: Çocuğun
kas sistemini geliştiren aktif oyun aynı
zamanda çocukta biriken enerjinin boşalmasını sağlar. Bu enerjinin harcanmaması, çocuğun nörotik, içe dönük ve

alıngan bit yapıya sahip olmasına neden
olabilir.
Oyunun İyi Edicilik Niteliği : Çocuğu
tanımada değerli bir araç olan oyun, onun
günlük yaşamda çevresinden aldığı uyaranların oluşturduğu gerilimden kurtulmasını
sağlar.  Oyun yoluyla çocuk, en derin duygu
ve gereksinmelerini ifade olanağı bulmakta
ve sorunlarını kendi kendine çözebilmektedir. Çocuk, bebekleriyle evcilik oynarken,
evin çeşitli bireylerine olan duygularını bu
yolla açığa vurabilmektedir. Örneğin; kardeşini kıskanan bir çocuk oyunlarında kardeşi rolündeki bebeği cezalandırabilir ya da
dönmemek üzere seyahate gönderebilir.
Oyunun Eğitimsel Değeri: Çocuk, çeşitli biçim ve boyutlardaki oyun malzemesiyle oynaya oynaya, renk, renk, boyut ve
objelerin anlamlarını kavrar. Oyun çocuğun
içinde bulunduğu yaşamı kavramasını, gerçekle gerçek olmayanı ayırabilmesini öğretir.
Oyunun Toplumsal ve Ahlaki Değeri :
Arkadaşlarıyla oynamak, çocuğa işbirliğini
ve toplu yaşam için gerekli kuralları öğretir.
Oyun yoluyla sosyalleşen, “ben” ve “başkası” kavramlarının bilincine varan çocuk,
vermeyi ve almayı da oyun aracılığıyla öğrenir.
Çocuğun toplum ve ahlak kurallarına
uyum göstermesinde oyunun rolü büyüktür.
Çocuk, ev ve okul çevresinde neyin doğru,
neyin yanlış kabul edildiğini görür. Ancak
bu tür kurallara uymanın zorunluluğunu
oyun ortamında
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Oyunun Sosyal Açıdan Etkisi
Toplumsal yaşamın sürekliliğini ve
düzenini sağlayan kurallar insan yaşamında davranış alışkanlıkları sağlar. Çocuk ta
yaşadığı sosyal çevre içindeki görev ve sorumlulukları oyun içinde yaşayarak öğrenir.
Anne, baba ve kardeşler arasındaki rolü, yakın çevresindeki büyüklerine, arkadaşlarına
yönelik davranışları oyun içinde belirginleşir. Toplum kuralları öğüt vererek veya baskıcı bir biçimde öğretmeye çalışmak çoğu
zaman sonuç vermez. Çocuğun ailesi ve
toplum içinde verimli, yararlı bir kişiliğe sahip olabilmesi için sosyal gelişimine katkıda bulunacak oyunlar, doğum günü, yılbaşı
kutlamaları, çeşitli meslekleri canlandırma
oyunları sayılabilir.
Oyun bir grup çalışmasıdır ve kendine özgü kuralları vardır. Bu kurallara uymayanlar oyun dışında kalırlar. Bütün çocuklar
kurallara uymayanlarla oyun oynamak istemezler ve onları oyun dışı bırakırlar; böylelikle cezalandırılmış olurlar. Hiçbir çocuk
bu duruma düşmek istemez. Oyunun bu
niteliği çocuklara kurallara uyumayı öğretir.Birey büyüdüğünde de toplumun kurallarına uyar ve toplumla uyumlu hale gelir.
Çocuklar oyun içerisinde başkalarının haklarına saygı göstermek, mağlubiyeti kabullenmek zorundadırlar, aksi halde yine oyun
dışı kalırlar böylelikle isyan etmemeyi başkalarına saygıyı ve kabullenmeyi öğrenirler,
buda toplum hayatında oldukça önemlidir
ve oyun içerisinde öğrenilir.
Hemen hemen her oyunda çocuğun
sosyal açıdan gelişimine faydası olabilecek
davranışlar bulunur. Oyunda edinilen kendi haklarını savunma, diğer arkadaşlarına
karşı saygı, işbirliği ve paylaşma, kurallara
uyma iyikötü, doğruyanlış ayrımını yaparak

iyiyidoğruyu özümseme ve mensubu olduğu gurubun çıkarlarını koruma ve kollama
ile toplum kültürünü öğrenme gibi özellikler, toplumsal yaşamlarını sağlayan, öğreten
sosyal değerlerdir.
Erişkinler gözüyle oyun, çocuğun eğlenmesine, oyalanmasına yarayan amaçsız
bir uğraştır. İşi olmayan ya da dinlenmek
isteyen kişi oynar. Başka bir deyişle, oyun
işin karşıtı olarak görülür. Anneler ayaklarına dolanan çocukları “hadi git oyna“ diye
başlarından savarlar. Oysa oyun, çocukların
en önemli uğraşıdır. Oyun çocuk için öğrenme ortamıdır ve çocuk oynadıkça duyuları
artar, yetenek ve becerileri gelişir. Çünkü
oyun çocuğun duyduklarını, gördüklerini
uyguladığı, öğrendiklerini geliştirdiği bir
ortamdır. Oyunda çocuk, kendi özgür dünyası içindedir. İstediği gibi sınırsızca özgürlüğünü tadar, kendi koyduğu kurallar ile
o dünyaya egemendir. Oyun içinde çocuk,
etrafından gördükleri ile sınırlı kalmayıp
onlara ek olarak kendi düşüncelerini de
katarak, oyuna kendince şekil, hareket ve
canlılık verir, bundan da büyük haz ve neşe
duyar. Ebeveyn ve çevresinden gördüklerini kaynaştırıp, oyun ortamında kendine göre
oyunu şekillendirir.
Birbirini tanımayan çocuklar oyun ortamında bir araya gelip kaynaşırlar. Çünkü
oyun onların en doğal anlaşma ortamıdır,
ortak dilidir. Oyun, çocukları iş birliğine
sevk eder, onlara paylaşmacılığı öğretir.
Oyun, çocuğun toplumsal bir varlık olarak
gelişmesinde en doğal ortam olur.
Çocuğun aile içinde aldığı eğitim,
oyunlardaki davranışında etkili olur. Ebeveynler tarafından çocukların her isteklerinin yerine getirilmesi, çocukları bencilliğe
sevk eder, paylaşma duygusunu yitirir. Ken93
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di yaşıtları ile oynama imkanı bulamayan
çocuklarda bu durum sıkça görülür. Kendi
hakkını korumak, başkalarını hakkını gözetmek, iş birliği ve paylaşma evde değil
ancak oyun ilişkilerinde kazanılan toplumsal özelliklerdir. Bu nedenle çocuk için eğitici bir işlevi vardır.
Oyunun Psikolojik Ve Duygusal Gelişim
Üzerine Etkisi
Çocukta duygusal yapı bedensel ve
zihinsel gelişimine paralel olarak gelişir ve
olgunlaşır.
Çocuğun duygusal gelişimini en çok
yakın çevresindeki insanlarla, anne, baba,
öğretmenleriyle olan ilişkileri etkiler. Onlarla olan ilişkileri kişiliği üzerinde olumlu
yada olumsuz etkiler bırakır. Anne, baba ve
öğretmeni tarafından sevilmediğini, istenmediğini yada tam tersine aşırı korunduğunu, baskı altında tutulduğunu hisseden
çocuk olumsuz yönde etkilenir. Korkak,
güvensiz, kuşkucu ve kaygılı bir kişilik sergiler. Oysa aile içerisinde mutlu sevildiğini
hisseden, olduğu gibi kabul edilen bir çocuk
sevmeyi paylaşmayı bilen, kendine güvenen, mutlu, bir kişiliğe doğru bir gelişme
içerisinde olacaktır.
Psikolojik gelişim ile sosyal gelişim
birbirinden bağımsız değildir. Çocuk, toplumu, kuralları, meslekleri, gelenek ve görenekleri, iyiyi ve kötüyü, doğruyuyanlışı
öğrenirken, yani sosyal olarak gelişirken,
bu öğrendikleri kendi kişiliğini de şekillendirir. Oyunun kurallarına bağlı olarak
oyuncu, rakibine saygı duymaya, disiplinli
olamaya mecburdur. Fakat bu tür kurallar
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sadece sınırlamamakta, aynı zamanda mesafeli özgürlüğü de sağlamaktadır. Bu da,
oyuncuya kendi karakterini gerçekleştirme
imkanı vermektedir.
Çocuk, oyun ortamında özgür olmalıdır, oyundaki bütün problemleri kendi
başına çözmelidir. Çözemediği taktirde dışarıdan birinin değil, oyun arkadaşlarının
yardımcı olmasını ister. Bu davranışlar çocuğun büyüdüğünde karşılaştığı güçlükleri
kendi kendine çözmesi için hazırlıktır. Çocuğun oyunu, oyun içindeki davranışları büyükler tarafından kısıtlanır ve engellenirse
büyüdüğünde özgürce davranamayan, pısırık, kararsız bir kişilik ortaya koyar.
Oyunun Zeka Gelişimi Üzerine Etkisi
Zihinsel yeteneklerin uygulamada
etkili olabilmesi zeka faktörüne bağlıdır.
Oyunun zihinsel gelişime en başta gelen etkisi, öğrenmedir. Öğrenme, davranışta nispeten sürekli bir değişikliğin ortaya çıkması
sürecidir (İkizler, 1993: 24). Çocuk oyunda
her çeşit kavramı ve nesneyi tanıyarak, kullanma özelliklerini, görevlerini öğrenir. Bu
öğrenme, zihinde bir bilgi birikimi ve çalışma açısından gelişmedir. Ayrıca öğrenilen
kavram ve nesnelerin ifade olarak kullanılması, kelime ve dil dağarcığına katılması,
ayrı bir özelliktir ve dil gelişimi sağlamaktadır. Oyun içerisinde çocuk sürekli olarak
zihinsel faaliyet içerisindedir. Yani oyuna,
çocuğun zihinsel antrenmanı da denilebilir.
Çünkü, yeni kavramları ve nesneleri tanıma
ve kullanmayı öğrenen çocuk, farkında olmadan bu kavramaları ve nesneleri birbiri
ile mukayese ederek özelliklerini kavramaya çalışır. Oyun anında çocuk sürekli olarak
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düşünme, algılama, kavarama, ve simgeleme gibi zihinsel yönden, soyut yetenekler
açısından bir faaliyet içerisindedir. Bu da
zihinsel gelişimi etkileyen önemli faktörlerdendir.
Çocuğun oyunda, içerisine girmiş olduğu bu zihinsel çalışma doğru olarak; algılama, yorumlama, değerlendirme ve karar
verme gibi zihinsel yeteneklerin gelişmesini sağlar. Zihinsel gelişim fiziksel gelişim,
sosyal ve psikolojik gelişimden ayrı olarak
düşünülemez, bunların hepside bir arada gelişir ve bir birini tamamlar. Psikolojik gelişim içerisinde değinilen yaratıcılık özelliği
de, psikolojik olmasına rağmen, oyunda öğrenilen ve geliştirilen zihinsel faaliyetlerden
biridir.

4. SONUÇ
Sonuç olarak; oyun, çocuğun boş zamanlarını doldurma aracı olarak görülmemelidir. Bazı yetişkinlerin oyunu bu şekilde
düşündükleri görülür. Oysa, oyun gerçek ve
önemli bir eğitim aracıdır. Oyun çocuğun
hayal gücünü, yaratıcılığını geliştirir, insan
ilişkilerini, yardımlaşma etkileşimini arttırır. Çocuğa güçlükle öğretilen pek çok kural, oyun sırasında daha kolay öğretilebilir.
Kısacası oyun, kişinin kendisini anlatabildiği en kolay yoldur ve eğitimin bir parçasıdır.
Çocukların vazgeçilmez uğraşı oyun, vakit
geçirmekten öte bir öneme sahip onlar için.
Çocuğun gelişimi ve gelecekteki hayatını
şekillendirmede büyük bir etkiye sahip olan
Geleneksel oyunu ve fonksiyonları üzerine
görüşler farklıdır. Geleneksel oyun çocu-

ğun dili ve en etkili anlatım aracıdır, hayal
dünyasıyla gerçekler arasında kurduğu köprüdür. Çocuk empati kurmayı, başkalarına
saygı göstermeyi, karşılıklı diyaloglarda
kendi sorumluluğunu fark etmeyi, sabırlı
olmayı, kurallara uymayı, stresle baş etmeyi, problem çözmeyi ve liderlik özelliklerini
pekiştirmeyi öğrenir. Çocuğun gelişmesi ve
kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen
ikinci en önemli ruhsal besindir. Oyun, fiziksel, sosyal, zihinsel, psikolojik ve duygusal yönden çocuğu etkiler ve gelişmesine
katkıda bulunur. Oyunun çocuğun psikolojisine katkılarına baktığımızda da geleneksel oyun aktivitelerinde motor tepkilerin
denenmesi süratli, akıcı ve doğru motor
becerilerin kazanılmasına yol açar. Çocuk
oyunları yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır, ama yaşamın kendisi değildir. Çocuk
oynarken gerçek hayattan uzaklaşmakta,
kendi hayal dünyasına dahil olmaktadır. Bu
dünya onun duygu ve düşüncelerini, isteklerini rahatlıkla gerçekleştirdiği bir dünyadır. Oyun bitip gerçek yaşama döndüğünde,
oyun dünyasıyla gerçek yaşamın aynı şeyler olmadığını görür. Gerçek yaşamla hayal
dünyası arasında sürekli gidip gelen çocuk
zamanla, gerçekle hayal dünyası arasındaki
ayrımı görür. Çocuğun oyundaki hayal dünyası onun gerçek yaşamı daha iyi görmesini
ve kavramasını sağlayarak psikolojik olgunluğuna yardımcı olur. Oyun her ne kadar
doğal bir ortamda karşılıklı sevgi ve saygı
içerisinde oynansa da bünyesinde şiddeti
de barındırmaktadır. Bu nedenle geleneksel
çocuk oyunları çocuklarda kin, nefret duygularının yerine sevgi, saygı ve hoşgörüyü
geliştirir. Psikolojik açısından baktığımızda
geleneksel oyun ortamında kurulan etkile95
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şim çocuğun ilerideki sosyal davranışlarını
belirler aynı zamanda mutluluk, sevinç, acı,
acıma, korku, kaygı, dostluk, düşmanlık,
kin, nefret, sevgi, sevme, sevilme, güven
duyma, bağımlılık, bağımsızlık, ayrılık ve
ölüm gibi pek çok duygusal tepkiyi çocuk
oyun yolu ile öğrenir. Çocuğun sözcük dağarcığını geliştirir, çocuğa rahat konuşma
ve düşüncelerini açıklama alışkanlığı kazandırır. Çocuk soru sormayı, yeni bilgiler
edinmeyi, nesneleri, araç gereçleri tanımayı, adları öğrenmeyi, işlevleri kavramayı ve
onları kullanmayı öğrenir; dünyayı ve çevreyi keşfeder, gerekli bilgileri edinir, merak
duygusunu tatmin eder. Sonuç olarak, oyun
çocuğun boş zamanlarını doldurma aracı
olarak görülmemelidir. Oyunun gerçek ve
önemli bir eğitim aracı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Geleneksel oyun çocuğun
hayal gücünü, yaratıcılığını geliştirir, insan
ilişkilerini, yardımlaşma etkileşimini arttırır. Çocuğa güçlükle öğretilen pek çok kural, oyun sırasında daha kolay öğretilebilir.
Kısacası oyun, kişinin kendisini anlatabildiği en kolay yoldur ve eğitimin ayrılmaz en
önemli parçasıdır.
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ÖZET

İnsan, hayatı boyunca her gün öğrenim ve öğrenimle hayatını kolaylaştırma
durumuyla karşı karşıya gelmektedir. Öğrenim örgütlenme yoluyla, planlı, bazen
örgütlenmeden veya tesadüfen olsa da, yine de söz konusu yenileri öğrenmedir ve
bu öğrenim yardımıyla, hayatın sonraki dönemlerinde adete geçecek yeteneklere
geçmektedir.
İş bu çalışmada, örgütlü kurumsal öğrenim ve öğrenim psikolojisini, bireylere
hedeflerini gerçekleştirmesinde itici gücü vasfıyla düşünsel süreçleri yerine
getirme açısından insan hayatında en önemli etken olarak öğrenim hevesini,
doğrusu ortaöğrenimi bitiren öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmeye ilişkin
ilgilerini belirlemeye çalışacağız.

Anahtar sözcükler: öğrenim psikolojisi, öğrenim hevesi, öğrenimi sürdürme ilgisi, yüksek
öğrenim.
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ABSTRACT

Human beings throughout their lives are faced with the situation of facilitating
their daily life with learning. Learning is organized, planned sometimes unorganized or
coincidentally, but still learning new innovations, and with the help of this learning, goes
through talents that will be adept in later life.
In this work we will try to identify the enthusiasm for learning as the most important
factor in the human life in terms of fulfilling the intellectual processes of organizing
institutional learning and learning psychology, the driving force for individuals to achieve
their goals, in fact, the education of students who have completed the secondary school.

Key words: learning psychology, learning enthusiasm, interest in pursuing learning, higher
education
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1. GİRİŞ
Etkinlikleri ve edindiği deneyimleri
etkisi altında, bireyin davranışında kalıcı
değişikliklere sebebiyet veren psikolojik
sürece öğrenim denir (bakınız: И.Тодорова,
Психологија-1986, Скопје: Просветно
дело). Öğrenim ile ilgili çok sayıda kuram
ve tekniklere rastlanmaktadır. Ancak, genel
anlamda söylenmesi gereken, öğrenimin
basit ve bileşik olduğudur. Basit öğrenimde,
daha basit olan psikolojik ve düşünsel
süreçleri kullanarak iradeli etkinliklerin
gerçekleştirilmesidir. Bir başka deyişle,
bu tür öğrenime genelde şartlı veya
mekanik öğrenim de denilmektedir.
Bileşik öğrenimde, daha bileşik düşünsel
operasyonlar etkinleştirilmektedir ve bu
öğrenim insana özgü bir öğrenimdir.
Genel anlamda öğrenim psikolojisinin
temelleri,
Felsefe
Çağrışımcılığında
(Associationism)
ve
Deneyselcilikte
(Empiricism) ortaya çıkmış ve o
dönemlerde aşağı yukarı tüm felsefecilerde
öğrenim çağrışımcılıkla ifade edilmektedir.
XX-ci yüzyılın ikinci yarısında Psikoloji
Felsefeden ayrılıp, öğrenim kavramı da,
daha da büyük önem kazanmış ve öğrenim
konusunda çok sayıda kuramlar ortaya
çıkmıştır. Dolayısıyla öğrenim, basit
çağrışımcılıktan bileşik konatif, kognitif
ezber veya öğrenileni muhafaza etme
olarak tanımlanmaktadır (S.Radonjic-1985,
Psihologija ucenja, Beograd: Zavod za
udzbenike i nastavna sredstva, s. 60).
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Psikolojik
araştırmalara
dayanarak,
herhangi bir görevin başarılı bir şekilde
sonuçlandırılması veya herhangi bir
hedefe ulaşılabilmesi, büyük ölçüde o
göreve olan hevese bağlıdır. Genelde,
gerçek imkanlarımızın çok üstünde
hedefler konulmaması gerekir, çünkü bu
durumda ihtiyaçları gidermenin imkansız
olduğunun farkına varan insan organizması
hayalkırıklığına uğratılır, bunun neticesinde
de represyon, regresyon ve sublimasyon
yüzünden hevesin kaybolması tehlikesiyle
karşı karşıya gelinmiş oluyor.
Öğrenim hevesinin aslında öğrenciye,
öğreniminde teşvik, kaliteli ve transparan
bilgilere,
yeteneklere
ve
adetlere
ulaşmasında da imkan sağlayan bir itici
gücü temsil etmektedir.
Öğrencilerde öğrenim hevesinin azalmasına
mahal verilmemeli, bilakis imkanların
bunu müsaade ettiği ölçüde herhangi bir
ders veya öğretim içeriğinde ilgi, değişik
heves görmesi ve onların tezahür etmesi
gerekir
(bakınız: Bruner, DZ. 1976
Proces Obrazovanja, Beograd: CasopisPedagogija- no:2 ve 3). Öğrenim için pozitif
hevesin olduğu ölçüde öğrenciler de yüksek
öğrenime o ölçüde ilgi göstereceklerdir.
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2.MALZEMELER VE METOTLAR

7.„Mariya Kiri - Sklodovska“- lise;

İş bu konu olan, Makedonya Cumhuriyeti
Ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin
öğrenimini sürdürme ile olan ilgisi
konusunda bilgilere ulaşmak amacıyla,
2014-2015 yıllarında Üsküp şehrinin birkaç
okulunda, hazırlanmış soruları yanıtlayarak
serbest mülakat tekniğiyle nitelikli araştırma
gerçekleştirdik. Karşılaştırmalı metot ve
içeriği analiz etme metoduyla, araştırdığımız
sorunla ilgili verilere ulaşmayı denedik.
Araştırma önceden bildirilmiş ve okul
yönetimlerinden izin alındıktan ve gerekli
mekanlar ve malzemeler tahsis edildikten
sonra, mülakata değişik milliyetlerden
200 öğrenci kapsandı. Mülakata alınan
öğrencilerle yapılan görüşme sonucu,
öğrenim koşulları ve öğrenimini sürdürme
hevesi konusundaki genel durumla ilgili
bilgilere ulaşıldı. Kayda alınan mülakatlar
detaylı şekilde işletilip, aşağıda listesi
verilen okullardaki öğrencilerin milliyet, yaş
ve öğrenim türlerine ilişkin kategorizasyon
yapılmıştır:

8.„Кочо Рацин“ -гимназија;

1. „Lazar Tanev“ hizmetleri bölümü;

yiyecek-içecek

2. „Dimitar Vlahov“- kozmetik bölümü;
3.„Koço Ratsin“ – tekstil-deri bölümü;
4. „Tsvetan Dimov“–ticaret - iktisat bölümü;
5. „Arseni Yovkov“ – iktisat bölümü;
6. „ Vlado Tasevski„- Telekomünikasyon
bölümü;

Grafik no.1.
milliyetleri

Mülakata

katılanların

Toplam 200 öğrenci
Makedonlar
Arnavutlar
Romlar
Boşnyaklar
Türkler
Sırplar

3.SONUÇLAR
İş bu sorun ile ilişkin araştırmamızda
öğrenim, eğitime olan heves ve eğitimin
önemi hakkında sorular soruldu, elde edilen
sonuçları aşağıdaki tabelada görüntülemeye
çalıştık: Öğrenime hevesli misiniz? sorusuna,
mülakata katılanların çoğunun hevesli
olduğunu söyledi, ancak kayda alınan
konuşmalarda, bu soru ile ilgisi olan, örnek
olarak: her dersten öğrenime aynı hevese
mi sahipsiniz?, Öğrenim tekniklerinden
hangilerini tanıyorsunuz?, Hangi dersleri
öğrenmekte zorluk çekiyorsunuz?, Belli
derslerde öğrenmeye hevesli olmanıza
öğretmenin etkisini nekadardır? ve buna
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benzer birkaç alt soru daha yönelttiğimizde
belli bir sonuçlara ulaştık. Tabela no. 1‘de
öğrenim için olan heves ve yüksek öğrenimi
sürdürmeye ilgiye ilişkin öğrencilerin
düşünceleri verilmiştir:
Tabela no. 1. Öğrenim hevesi ve öğrenimini
sürdürmeye ilişkin ilgi
Milliyet

Öğrenme
hevesi

Makedonlar

65%

Arnavutlar

42%

Romanlar

7%

Boşnak

45%

Türk

50%

Sırp

63%

Öğrenimini
sürdürmeye
ilişkin ilgi
90%
61.66%
10%

52,9%
62%
80%

4. TARTIŞMA
Öğrenim ile ilgili yöneltilen alt sorularla,
öğrenim hevesinin ders türüne ve öğretmenin
ders içeriğini ne şekilde anlattığı, dersi
için öğrencileri ne şekilde teşvik ettiği ve
öğrencilerin edindiği bilgileri ne şekilde
değerlendirdiği ve notlandırdığı ile sıkıca
bağlıdır. Belli bir derse yönelik bireysel
olarak öğrencilerin ilgisi yoğundur, ancak
bir grup öğrencinin ilgisi değişiktir. Öğrenim
tekniklerinden haberi olan öğrencilerin sayısı
epey azdır ve öğrenimin genelde verileri
ve bilgileri ezbere öğrenmeye dayalıdır.
Öğrenimini sürdürmeye ilişkin ilgi çok
sayıda etkenlere bağlıdır. Bu etkenlerden
başlıcaları şunlardır: aile, okuldaki
öğretmenler, arkadaşlar, parlak bir geleceğe
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sahip olma isteği, bağımsızlık ve iyi geçim
ihtiyacı. Çok sayıda öğrenci, ulaşım ve
eğitim kurumlarına erişebilme zorluklarına
rağmen, yine de öğrenimlerini sürdürmeye
ve hayat koşullarını pekiştirme amaçlı
çizdikleri hedefleri gerçekleştirme için ilgi
ve hevesli olduklarını göstermektedirler.
Refah, daha iyi yaşam koşulları, karar
vermede bağımsızlık, iş ile ilgili bağımsızlık,
parlak gelecek imkanı ve hedeflerini yerine
getirme açısından eğitimin önemine ilişkin
büyük coşku fark edildir.
1 nolu tabelada verildiği üzere, öğrenim
hevesine ilişkin en yüksek oran Makedon
öğrencilerde, en düşük oran da Roman kız
öğrencilerde görülmektedir. Arnavut, Türk
ve Boşnak kız öğrencilerindeki öğrenim
hevesine ilişkin oran, hiç küçümsenmeyecek
kadar yüksek olup %60’dır. Ortaöğretim
okullarından mezun olur olmaz, öğrenimini
sürdürmesine ilişkin öğrenciler arasındaki
oran farkı, çok nedenlere bağlıdır. Biz de
mülakat ve sorular sorarak nedenlerin ne
olduğunu inceleme ve açıklama yapmaya
çalıştık.
Ortaöğretim
okulunuzdan
mezun
olduktan sonra öğreniminizi herhangi
bir üniversitede devam ettirecek misiniz?
sorusuna, Makedon olan öğrencilerden
cevap verenlerin çoğu olumlu yanıt verdiler.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hangi
ortaöğretim okulundan mezun oduklarını
gözetmeksizin, öğrenimlerini herhangi
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bir üniversitede devam ettirmek isteyen
öğrencilerin olumlu cevaplarının oranı
%90’a kadar ulaştı. Sırp öğrencilerin oranı
%80, Arnavut öğrencilerin oranı %61, Türk
öğrencilerinse %52,9, Boşnak öğrencilerin
de %60. Ortaöğretim okulundan mezun olup
da öğrenimini sürdürmeyi istemediklerini
ifade eden öğrenciler, bunu meslekleri
icabı işbaşı yapacaklarıyla, öğrenimlerini
sürdürmeleri
gerektiği
üniversitelerin
yaşadıkları yerden çok uzak mesafede
olduklarıyla ve maddi durumlarının kötü
olduğundan dolayı devam edemeyecekleri
ifadeleriyle destekliyorlar (bu ifadeleri
veren öğrencilerin çoğu, meslek ortöğretim
okulları mezunlarıdır). Düz Lise ve İktisat
Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler,
mezun olduktan sonra mesleklerine ilişkin
bir işyeri bulamayacaklarından dolayı,
ulaşım zorluklarına ve üniversitelerinin epey
uzak mesafede olduklarını gözetmeksizin
üniversite öğrenimine devam etmeleri
gerektiğini ifade ettiler.

sürdürecekleri, gelirlerinin yüksek olacağı,
çevredekilerinden ve birlikte yaşadıklarından
saygı görecekleri ümididir. Arnavut, Türk
ve Boşnak öğrencilerinin bu konuda olumlu
cevaplarının oranının daha düşük olmasının
nedeni olarak, maddi durumlarının kötü
olması, eğitim kurumlarının uzak mesafede
olması, ortaöğretim okulundan mezun olur
olmaz işbaşı yaparak çok üyeli ailelerine bir
an önce yardımcı olma isteğinde olduklarını
ifade ediyorlar. Roman öğrencilerinde
de öğrenimlerini sürdürmede hevesli
olmadıkları tespit edilmiştir ve verdikleri
yanıtlarda ortaöğretim mezunu olmaları
kendileri için yeterli olduğunu ifade
ediyorlar. Diğerleri de, maddi durumlarının
kötü olduğunu ileri sürerek, bu konuyu
pek fazla kurcalamadıklarını, başarılarının
düşük olduğunu ve pek fazla istekli
olmadıklarını ifade ettiler.

Öğrenimlerini sürdürüp sürdürmeyecekleri
ile ilgili, değişik milliyetlerden olan ve değişik
okullardan mezun olan öğrencilerin verdiği
cevaplar arasında farklar gözetilmektedir.
Hangi
okuldan
mezun
olduğunu
gözetmeksizin öğrenimlerini sürdürecekleri
konusunda olumlu cevap veren öğrencilerin
%90’ı Makedon öğrencileridir. Sözü edilen
öğrencilerin olumlu yanıt vermelerinin asıl
nedeni, öğrenimlerini sürdürmeleri ile iyi
bir işyeri bulacakları ümidi, rahat bir hayat
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5. SONUÇ
İleri sürülenlere dayanarak, Roman
milliyetinden olan öğrencilerin dışında,
milliyetlerine gözetmeksizin mülakata
tabi tutulan öğrencilerin cevaplarına göre,
öğrenimi sürdürme hevesinin oranının
nispeten memnun edici olduğu sonucuna
varılabilir. Bu tespit, yüksek öğrenimini
sürdürme konusundaki ilgi oranının daha
da yüksek olduğu olgusuna da geçerlidir.
Bu konuda son dönemde orandaki artış
gözetilmekte ve öğrenim seviyesinin de
yüksekte tutulması çabaları epey memnun
edicidir. Bu durumun asıl nedenleri değişiktir,
ancak en ağırlıklı neden, üniversiteden
mezun olanların iş bulabilmesi imkanlarının
daha yüksek olmasıdır. Öğrenim şartlarının
pekiştirilmesi ve öğrenime olan ilginin
artıılması hedef alınarak, ilgili etkenler
seferber edilerek eğitim alanında daha iyi
stratejilerin inşa edilmesi arzu edilmektedir.
BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir
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ÖZET
Barınma ve konut kavramı insanoğlunun var oluşundan bu yana ihtiyaç öncelikleri
bakımından en önemli kavramlar olarak nitelendirilebilir. Bu da farklı toplumların kültürel
renklerine bağlı olarak değişik mimari değerlere sahip konutların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Fakat Modernleşme ve küreselleşme kültürlerin birçok alanını etkileyerek
değiştirdiği ve kültürlerini tek biçimli hale gelmesine neden olmaktadır. Kültürel açıdan
bu değişikliklerin konut tasarım anlayışının da değişime uğramasına sebep olarak,
tekdüzeliğin ve bir örneklemenin giderek yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda
geleneksel konutları incelediğimizde; geleneksel konutların oluşumunda fiziksel ve sosyokültürel gibi birçok faktörler önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle geleneksel
konutlar, toplumların tarihlerini, sosyo-ekonomik yapılarına ve kültürlerini anlatan birer
tarihi belgedirler. Toplumların tarih içinde geçirdikleri siyasal ve kültürel süreçleri, değer
yargılarını, geleneklerini, inançlarını ve günlük yaşamlarını içinde barındırarak tarihe ışık
tutarlar.
Bu çalışmada, Prizrengeleneksel konutlarının biçimlenişinde rol oynayan faktörleri
incelenerek ortaya konması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Prizren, Geleneksel Konut, Fiziksel Çevre,
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ABSTRACT
The concept of shelter and housing has been considered as the most important concepts
in terms of priority needs since the existence of mankind. This has led to the emergence
of the houses with the different architectural values depending on the cultural colors of
different societies. However the modernization and globalization have changed cultures
by influencing in many areas and have caused that cultures to become unified. From a
cultural perspective, these changes has lead also to the changes in the concept of housing
design, uniformity and increasingly widespread of the sampling as well. When we examine
traditional houses in this context; in the formation oftraditional houses, many factors such
as physical and socio-cultural is known to play an important role. Therefore, traditional
houses, are a historical documents that describe the history of the community and the
socioeconomic structure and culture. Moreover, by keeping the political and cultural
process of the society through history, value judgments, traditions, including everyday life,
are shedding light upon the history.
In this study, is aimed to examine an reveal at the same time the factors that play a
role in the formation of traditional Prizren houses.

Keywords: Prizren, Traditional Housing, Physical Environment
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GİRİŞ
Sanayi
devrimiyle
başlayan
teknolojik gelişimler buna ek olarak
ekonomik ve politik faktörlerin
neden olduğu değişim süreçleri,
insanları, ilişkileri, yaşam çevrelerini,
konutları, kentleri ve tüm dünyayı
etkilemektedir. Kültürel sürekliliğin
önemli bir bileşeni olan geleneksel
konutlar da, kullanıcılarıyla birlikte
bu değişimlerden çoğunlukla olumsuz
olarak etkilenmektedir. Geleneksel
konutların biçimlenmesinde önemli
rol oynayan fiziksel çevre ve sosyokültürel
etkenlerinin,
günümüz
konut anlayışında giderek azalması,
tekdüzeliğin ve bir örneklemenin
giderek
yaygınlaşmasına
neden
olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı ve önemi,
Prizren’nin geleneksel konutlarının
biçimlenişinde rol oynayan faktörlerin
ortaya konmasıdır.
Bu yaklaşımla
çalışma iki bolüme ayrılmıştır. Birinci
bölümünde
konut
biçimlenişini
etkileyen
faktörler
ele
alınmış,
çalışmanın ikinci bölümünde de
Prizren geleneksel konut biçimlenişini
etkileyen faktörlerin ortaya konulması
amaçlanmıştır.
1.

KONUT BİÇİMLENİŞİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

etkileyen
faktörleri tartışırken, onları ideal çevrenin
birer fiziksel bileşeni olarak düşünmek
Konutların
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formlarını

yararlı olacaktır. Aynı zamanda konut,
dünya görüşünü yaratmaya ve yansıtmaya
yarayan bir fiziksel mekanizma olarak
düşünülebilir. Örneğin eğitim, kültürel
tutumun bir yansıması olarak aile, ulusal
karakterin yansıtıldığı en küçük birim
olarak değerlendirilebilir. Belli bir iklimde,
belli malzemelerin olduğu yerde, teknoloji
seviyesi de belli olunca, konut formu ortaya
çıkmaya başlar. Çevre ise, dini inançlar,
aile, sosyal organizasyon, geçim ve ilişkiler
gibi sosyo-kültürel etkenleri yansıtır. Bu da
biyolojik ihtiyaçlar ve teknolojik aletlere
nazaran çözümlerin neden daha çok çeşitlilik
gösterdiğini kanıtlar. (Rapoport, 1969)
2.1.

Fiziksel Faktörler

Rapoport’a göre (1969) konut
formlarının yaratılmasında, konut tiplerinin
ve formlarının sınıflandırmasını yapmak
yeterli bir yöntem değildir. Konut biçimini
etkileyen faktörlere daha teorik bir yaklaşım
yapmak gerekmektedir. Bu teoriler iklim,
malzeme ve teknoloji gibi fiziksel; ekonomi,
koruma ve din gibi sosyo-kültürel faktörleri
irdelemeye yardımcı olur.
İklim ve Barınak İhtiyacı:
Mimarlıkta iklimsel veriler, kültürel coğrafya
kadar önemsenmiş ve benimsenmiştir.
İklimin konut formunu etkilediği açıktır.
İklimsel etkilerden korunmak için insanın
barınma ihtiyacı ve barınağa olan ihtiyacı
da, ilk çağlardan beri bilinmektedir.
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Malzeme,
Konstrüksiyon
ve
Teknoloji:
Malzeme,
konstrüksiyon
ve teknoloji konut biçimlenişine etki
eden önemli faktörlerdir. Tek başlarına
konut biçimini belirlemez, ancak tasarım
kararlarının alınmasını kolaylaştırırlar.

kadar dini bakış açısıyla, her bir basit
olay açıklanamasa da, konutun sembolik
olduğunu, kozmik bir bakış açısı olduğunu
ve metabolizmanın denge kazanmasını
sağlayan bir araçtan fazla bir olgu olduğunu
anlatır.

Koruma: Tipik olarak, konutun
sosyal açıklaması yapıldığında, koruma ve
ekonomi en somut açıklama olarak karşımıza
çıkar. Yunan adalarındaki kompakt şehirler
koruma amaçlı kullanılmıştır. Para sıkıntısı
olduğu için, adeta bir kale gibi, konutların
her biri şehir duvarını oluşturmuştur ve bir
arada bulunarak ve bir paravan oluşturarak,
iklimsel koşullara karşı koymuşlardır.
Koruma faktörü, daha sonra din konusunda
da işleneceği gibi, bir evin biçimlenişinde,
cephe özelliklerinde ve evin korunmasında
rol oynamaktadır.

2.2.

Ekonomi: Ekonomi, geniş ölçüde
yerleşmeleri ve konut biçimini açıklamak
için kullanılır ve önemi büyüktür. Avcılıktan
tarıma ve yerleşik hayata geçmek, yani
çadırlardan konutlara geçmek, ekonomi ile
gelişen bir olgudur.
Din : Defontaines ve Duncan’ın
da açıkladığı gibi din, konut formuna etki
ederek, etki eden diğer maddesel faktörlerle
de önemli bir set oluşturur. Konutun
kutsallığı ve bir barınaktan öte oluşu da
önemli bir bakış açısıdır. Bu bakış açısıyla
da, oryantasyon gibi konut hakkındaki
birçok görüş açıklığa kavuşur. Her ne

Sosyo-Kültürel Faktörler

Rapoport’a göre (1969), ilkel
zamanlardaki
toplumlarda
dinin,
formu belirleyen en önemli faktördür.
Şehir ölçeğinde bakıldığında örneğin,
Hindistan’da, tüm şehir ve tapınaklar, kutsal
bir şehrin sembolüydüler. Sembolik özellik
sadece şehirlerin formlarını etkilemez, aynı
zamanda Çin, Peru ve Afrika gibi şehirlerin
parasal kaynağını da oluştururlar. Köy ve
kasabalarda da bu tutumun yansımasını
görüyoruz. Buralardaki konut biçimlenişleri,
oryantasyon tarafından da etkilenmektedir.
Konutun dini oryantasyonu ise, birçok
kültürde, somut faktörlerden ziyade kültürel
ve dini tutumlarla ilgili olmuştur. (Rapoport,
A.,1969)
Temel İhtiyaçlar Eğer konutu, barınma
gibi temel ihtiyacı karşılayan bir kabuk
olarak düşünürsek, tüm bu konut ve ihtiyaç
tanımları bir grup tarafından yapılır. Tanım
ise, farklı bakış açılarının yansımasıyla
olur, ki burada ev, mahremiyet ve yuva
gibi duygusal kavramlar işin içine girer.
Konut söz konusu olunca fiziksel, duygusal
ve kültürel sınırlamalar vardır ve kültür
hakkında karakteristik ve belirgin bir şey
varsa, o da, spesifik çözüm ve yorumdur.
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“Genre de vie”nin bazı önemli bakış açıları
aşağıdaki gibidir (Rapoport, 1969) :
1. Bazı temel ihtiyaçlar
2. Aile
3. Kadının yeri
4. Mahremiyet olan ihtiyaç
5. Sosyal ilişkiler(Rapoport, A.,1969)
Temek İhtiyacalar: her konut temel
ihtiyaçları karşılamak için taşlanır. Fakat
kültürebağlı olarak temel ihtiyaçlarını
karışlamak adına yapılan tasarım anlayışı
farklı olabilmektedir. Örneğin dinin,
konutlarda temel ihtiyaçlarından biri olan
yemek yeme ve pişirme alışkanlıklarına
etki eden bir faktördür. Aztek evlerinde
mutfak ayrı bir binadır, yemekler açık
havadapişirilmektedir.
Aile: Aile temel olsa da, aile yapılarında
değişiklikler görülmektedir; bu da konut
biçimlenişlerini etkilemektedir. Temel aile
yapısını tanımlasak bile, kendi içerisinde
alt grupları vardır. Aile yapısıyla ilgili çok
eşliliğin, Tek eşli, geniş aile, vb. Gibi alt
gurupların var olduğu ve bu guruplarında
konut biçimlenişlerini etkilemektedir.
Kadının Yeri: Her ne kadar bu bir
aile sistemi gibi görülse de, yine de konut
biçimlenişinde etkisi vardır. Akdeniz
bölgesinde iki tip konut biçimine rastlanır.
Bunlar, iki katlı, bahçeli,taş evler ve
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avlulu tiplerdir. Aynı bölgede yer almaları,
avlunun Yunanistan, Kuzey Afrika ve
Latin Amerika’dakilerle çok benzemesidir.
Bunun ilişkili olduğu sosyal faktör, kadınlar
için son derece önemli olan mahremiyettir.
Avlulu evlerin çatıları ve pencereleri,
kimsenin evin içine giremeyeceği ve ev
mahremiyetine müdahale edemeyeceği
şekilde tasarlanmıştır. Aynı sebepten
dolayı, evin kapıları birbirine bakmaz. Dış
merdivenler bile, kadınla bağlantılıdır.
Mahremiyet: Mahremiyet genelde
kadınlar için gerekli görülse de, mahremiyetin
çeşitli tanımlarını bulunmaktadır. İnsan ve
çevresi arasındaki uyum ilişkisinde merkezi
bir rol oynayan mahremiyet kavramı, kişinin
diğer insanlarla kurmak durumunda olduğu
etkileşim ve iletişimin kontrolünü elinde
bulundurma istemi ve hakkı demektir.
Sosyal İlişkiler: İnsanın sosyal
bir varlık olmasından ötürü, insanların
birbirleriyle görüşmeleri temel bir ihtiyaçtır.
Bizi ilgilendiren ise, insanların nerelerde
buluştukları ve görüştükleridir; ev, kafe,
hamam, bazen ise bir cadde olabilir.
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2. PRIZREN GELENEKSEL KONUT
BİÇİMLENİŞİNİ
ETKİLEYEN
FAKTÖRLER IRDELENMESI
Osmanlıların bu topraklara gelmesiyle birlikte Müslüman hayatına uygun
düzende yeni konutlarıninşa edilmesine
başlanmıştır. Bu üslubuyla inşa edilen evlerin artması sonucu, çoğu yerleşim yerlerinin mimari açıdan kısa zamanda gelişme
göstermesine neden olmuştur. Uzun zaman
Vilayet merkezi olan Prizren’de bu tür değişmeler daha önce meydana geldiğinden
dolayı her tür mimari örneklerine bu kentte
bugün de en çok rastlanmaktadır. Bu yüzden bugün Prizren kenti “Müzeler, Kaynaklar ve Güzellikler” kenti olarak nitelendirilmektedir.
Prizren’deOsmanlı döneminde oluşturulan konutlarının ailelerin yaşam kültürü
ve törelerine uygun şekil ve plan özelliklerini gösteren, asırlarca içinde yaşayan insanının gereksinimlerine cevap vermiş bir konut
tipi olarak bilinmekte ve tanımlanmaktadır.
Geleneksel Prizrenkonutları planlamayı yönlendiren başlıca etkenin fonksiyonun meydana getirdiği gereksinim olduğu
görülmektedir. Geleneksel Prizren konutlarda ailenin yaşamındaki her unsurun, en
küçük detayına kadar karşılanması amaçlanmıştır.
Prizren
geleneksel
konut
biçimlenişini etkileyen faktörlerşu şekilde
sıralanabilir:OdaSofalar, Kat Özelikleri,
Yapım Özelikleri, Cephe Özellikleri, Çatı
Biçimi, Plan Tipleri

2.1. Oda
Oda yaşamla ilgili bütün eylemleri
yerine getiren bir bütündür. Osmanlı
topraklarında görülen büyük aile düzeni,
konut mimarlığını etkilemiş ve her oda
çekirdek aileye uyum sağlayacak tarzda
Şekillendirilmiştir. Odalar evli bir çifti
barındıracak niteliklere sahiptir. Her odada
oturulabilir, yatılabilir, yıkanılabilir, yemek
yenilebilir ve hatta yemek pişirilebilir.
Bütün odalar genelde aynı özelliklere
sahiptir. Ölçüleri değişebilir ama nitelikleri
değişmez. (Günay, R,. 1998)
Prizren geleneksel konutunda ki
odası, Anadolu gelenekse konutlarıyla
evlerinin odası ile hemen hemen
bütün
kompozisyonlarıyla
benzerlik
göstermektedir. Osmanlı konut mimarisinin
odasında bulunması gereken (yıkanma
- gusülhane, ısınma – ocak ve yüklük)
elemanlarının belirli yerlere konulması
Prizrengeleneksel
konutlarında
da
görülmektedir. Konutlarıninşaatı sırasında,
özellikle oda duvarlarında sabitlenmiş
elemanlar; gömme dolap, çiçeklikler gibi
unsurlar odanın boyutunu ve ferahlığını
korumasını sağlanmıştır.
Prizren geleneksel konutlarında
misafirlere ayrılan odanın, diğer odalarla
olan farkı benzeme kompozisyonunda ve
ender olarak boyutundadır. Geleneksel
Türk evinde başoda olarak isimlendirilen
mekânlarPrizren’de “misafir odası”, “dostlar
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odası” veya “büyük oda” olarak adlandırılır.
Bu odalara kapıdan girildiğinde; giriş iki
bölüm olup iki kere yön değiştirmektedir.
Mahremiyet duygusu ön planda olduğu için,
sofadan odalara doğrudan girilmemektedir.
Kapıdan girince birinci kısımda bulunan
yüklük ve dolapların paravanıyla karşılaşılır.
Bu kısmın tavanı biraz daha alçaktır.
Daha sonra doksan derecelik bir dönüş
yapıldığında kemerli bir aralıkla ayrılmış
olan ikinci kısma girilir. Bu kısmın tavanı
daha yüksektir. Bu karmaşık giriş oda içi
görüşünü engeller. Odanın ikinci kısmının
kapıya bakan yüzünde dolap ve raflar yer
alır. Prizren konutlarında ki odalarda ilk göze
çarpan özellik, oda iç mekan donatılarının
insanların rahat kullanabileceği boyutlarda
olmasıdır. Bu boyutun üst sınırını raf veya
sergen belirler. Kapı, pencereler, dolap ve
yüklükler bu sınırın altında yer alır. Bazı
az kullanılan eşyalar bu sınırın üstünde yer
alan dolaplarda saklanır.
Ayaklık bölümüne açılan oda
kapıları mahremiyet kavramı için ideal
bir çözümdür. Soba ve hamamcık ayaklık
bölümünde yer alır. Bazı odalarda ayaklık
bölümünde tavanlar alçak tutulmuştur
ve bu da “musandıra” denilen bölümleri
oluşturur. Ayaklık bölümü ve seki üstü
bölümü, yanlarında konulmuş korkuluklarla
ve musandırayı destekleyen motifli ahşap
sütunlarla sınırlandırılmıştır. (Pajko, S.,
2011)
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Şekil 1. Suaip Pasa Konağı(Pajko, S., 2011)
Oturmak için kullanılan

sedirler duvar
diplerindedir. Mangal ise tıpkı bir ocak gibi
ortadadır. Odalar genellikle kare veya kareye
yakın dikdörtgen Şeklindedir. Yaklaşık
25 - 40m2 arasında değişen büyüklükleri
ve yükseklikleri 2.05 - 2.75m arasında
değişmektedir.(Riza, E. Haliti, N. 2006)
Prizren geleneksel konutlarda odayı
oluşturan donatı elemanları ve mekan
ögeleri altı grupta incelenebilir. Bunlar; Kapı
Dolap ve Yüklükler, Ocaklar, Pencereler,
Sedirlerdir
Oda kapıları: insan boyunda
olup, içeriye doğru açılmaktadır. Kapı
ve çevresindeki elemanlar, odanın bütün
öğeleriyle
birlikte
çözümlenmiştir.
Oda kapıları genelde tek kanatlıdır ve
mahremiyetten dolayı içeride bulunanlara
rahatlık sağlamak için odanın bir kösesine
açılır.Prizren
geleneksel
konutlarında
yaşam kültüründeki mahremiyet kavramı,
içe dönük bir kurgunun oluşuna neden
olmuştur. Bu anlayış çerçevesinde çoğu
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odada kapının yeri ve iç mekândaki bölücü
elemanlar, oda dışından geçen kişinin
içeriyi direkt görmesini engelleyecek
şekilde kurgulanmıştır. Bu ayrım, özellikle
konukların
ağırlandığı
başodalarda
görülmektedir. Oda önemini yansıtacak
şekilde bezemeye sahip olan kapıların
üst ve yanları sövelerle alt bölümü ise
tahta esikle çerçevelenmiştir. Genellikle
sofaya bakan yüzü aynalı ve geçmeli ahşap
isçiliği göstermektedir. İçten de aynalı ve
geçmelikompozisyonlara sahip oda kapıları
da olduğu görülmektedir.

oluşturulmuştur. Çoğu mekanda ısıtmayı
sağlamak amacıyla hamamcığın yanında
seramik soba bulunmaktadır.

Dolap ve Yüklükler: Anadolu
konutlarında olduğu gibi Prizrengeleneksel
konutlarında
da
gömme
dolap
nişlerimekanınsağır
duvarının
inşası
sırasında yapılır. Yorgan, yastık, minder gibi
büyük eşyalar yüklüklerde; misafirler için
kullanılan çay, kahve takımı ise dolaplarda
saklanırdı. Yüklükler çift, dolaplar ise tek
aynalı veya geçmeli kapaklara sahiptir.

Prizren geleneksel konutlarında
yaşam kültüründeki mahremiyet kavramı,
içe dönük bir kurgunun oluşuna neden
olmuştur. Bu anlayış çerçevesinde Çoğu
odada kapının yeri ve iç mekândaki bölücü
elemanlar, oda dışından geçen kişinin
içeriyi direkt görmesini engelleyecek
şekilde kurgulanmıştır. Bu ayrım, özellikle
konukların
ağırlandığı
başodalarda
görülmektedir.

Birçok konutun yüklük ve dolapların bir
tarafında bölgede açık dolap – süslü dolap
olarak adlandırılan ve mihrabı anımsatan
çiçeklikler ve kenarlarında da küçük
eşyaların konulması için nişler mevcuttur.
(Hasol. D.,2005)
Odalarda
ayaklık
bölümünün
devamında
„gusülhane‟
olarak
ta
adlandırılan hamamcılar yer alır. Yüklükler
ve hamamcılar aynı yüksekliğe ve ahşap
kanatları aynı kompozisyonlara sahiptir.
Böylece oda içinde simetrik bir düzenleme

Ocaklar : Ocak sadece odalarda
değil, sofa mekanlarında da bulunmaktadır.
Prızren bölgesinde kazan ocağı veya ekmek
ocağı adıyla bilinen ocaklar, kemerli,
bacalı ve oda ocaklarına göre daha büyük
ve sadedirler. Oda ocaklarının ise yaşmağı
ve külahı alçı süslemelere sahiptir. Başoda
ocaklarında diğer ocaklara göre daha zengin
barok süsleme uyguladığı görülür.

Pencereler: Prizren geleneksel
konutlarda pencereler genellikle içten ve
dıştan birer olmak üzere, çift çerçeveye
sahiptirler. Dikine dikdörtgen Şeklinde
olan pencerelerin genişlik ve yükseklik
oranı ise genellikle ½ olmakla birlikle,
ortalama yükseklikleri 110 – 140cm,
genişlikleri ise 60 – 80cm arasında
değişmektedir. Camın henüz kullanılmadığı
dönemlerde pencerelerin dış yüzünde ahşap
kapakların veya kepenklerin yerleştirildiği
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bilinmektedir. Bu kapakların arkasında
parmaklıklar bulunurdu.(Hasol. D.,2005)
Prizren konut mimarisine camın
kullanılmaya başlaması XIX. yüzyılın
ortalarını gösterir. Bu durumda parmaklıklar
içte ve dışta bulunan doğramaların arasında
kalır. Süsleme açısından çoğunlukla sade
olan pencere sövelerinin üst bölümlerinde
alınlıklaralar mevcuttur. içten ve dıştan
yanları yamuk formda ahşap alınlıklar.
(Pajko, S., 2011)
Sedir, oda ve sofada genellikle
pencere kenarlarına yapılmıştır. Oturma,
boş vakti değerlendirme, ısınma ve çalışma
amacıyla yapılmış bir oturma elemanıdır.
Sedirin yüksekliği yerden biraz yüksektir.
oturma biçimine uygun bir düzenek olup
genişliği 75-105 cm’dir. Yanlıkla birlikte
yüksekliği ise 35-45 cm kadardır. Sedirin
yüksekliği pencere yüksekliğine göre
ayarlanmıştır. Sedirde oturan kişi kollarını
yastığa dayadığında rahatlıkla pencereden
dışarıyı izleyebilmektedir Bunlar Prizren’de
minder yatağı olarak adlandırılır. Eskiden
bunların üzerlerine kuru ottan yapılmış
minderler ve yaygılar serilir; duvar tarafına
ise dikdörtgen uzun yastıklar konulurmuş.
Yastık kenarları dantelli beyaz patiska
ile üsten örtülürdü. Bölgede minder ve
yastıklar üzerine serilen dantelli patiska
kumaşa minder yaygısı denilmektedir.
Prizren geleneksel konutlarında
oturma işlevi sadece sedir aracılığıyla
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karşılanmaz; oturma eyleminin bağdaş
kurma şeklinde gerçekleşiyor olması
nedeniyle yere serili halı, kilim ve minder
gibi elemanlar da oturma amacıyla
kullanılır. Bu elemanlar, oturma yerinin
yetmediği durumlarda, saygın konukların
veya evin reisinin sedirde oturmasına
olanak sağlamak amacıyla yaşça küçüklere
tercih edildiği bilinmektedir. Kışın ocağın
başına ve iki yanına ‘ocak başı minderi’
adı verilen, pamuktan yapılmış minderler
konulur. Bu minderlerin arkasına konulan
katı yastıklar, oturmayı daha konforlu hale
getirir.
Odaların bir diğer işlevi de yemek
yeme eylemidir.Mütevazi ölçekli konutlarda
en yaygın yemek yeme şekli, yere serilen bir
sofra bezi üzerine konulan daire biçiminde
ahşap ayaklı bir tabla üzerinde yemek
yemedir.
2.2. Sofa
Sofada yer alan eyvan odayı bir yaşama birimi gibi ayırır. Ayrıca ev halkının
birlikte oturabileceği, sohbet edip çalışabileceği bir alandır. Bazen sofadan direkliklerle ayrılmış ve yerden bir basamak yükseltilmiştir. Sofa, odalar arası ortak bir mekandır. Sofa Osmanlı konut planını belirleyen
en karakteristik öğelerinden biridir. Evin
planı genellikle sofa etrafında gelişir.
PrizrenKosova
konutlarında
“salon”
terimi ile adlandırılan sofa mekanı,
Anadolu konutlarının sofası ile aynı işlevi
sunmaktadır. Önceden belirttiğimiz gibi
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soğuk iklim nedeniyle Prizrengelenekse
konutlarının plan kurgusu iç ve orta
sofalı olarak gelişmiştir. Sofanın ön, arka
veya yan ucunda, dışarıya çıkma yapan,
sofa zemininden 20 - 22cm tahta seki
ile yükseltilmiş ve ahşap korkuluklarla
sınırlandırılmış köşk bölümleri yer alır.
Odalar arasında bulunan eyvan bölümleri
sofa yüzeyinden yükseltilmiş seki ile
ayrı tutulmuştur. Eyvanın dışarıya çıkma
yapan cumbası, genellikle beş kenardan
oluşmaktadır Pencerelerle aydınlatılan sofa
mekanları genelde kuzeyden güneye doğru
uzanmıştır, böylelikle konutların büyük
bir sofa mekanına sahip olmalarına neden
olmuştur. Bütün oda kapıları sofaya açılır.
Bezeme açısından sofa mekanı genelde
sadedir. Sofa tavanları genelde profilli çıtalı
tahta kaplamalardan yapılmıştır, ancak köşk
ve eyvan tavanlarında monte edilmiş barok
süslü tavan göbekleri mekana zenginlik
katar. (Ögel, S.,1981)
2.3. Kat Özelikleri
Prizren
geleneksel
konutların
genellikle yüksek duvarlarla çevrili,
büyük bahçe (avlu) içinde inşa edilmiş iki
katlı evlerdir. Bu konutların değişmeyen
özellikleri daha çok esas kat olarak üst
katlarda görülmektedir. Tek katli evlerde asil
kat zeminde bir buçuk iki metre kadar veya
daha fazladır. Geniş, açık ve doğal ortamda
düzenlenen evlerde bu ana kat alçaltılarak
doğaya yaklaştırılmıştır. Evin bulunduğu
yer veya arsanın büyüklüğüne göre, esas

katin altı tamamıyla veya kısmen boşaltılır.
Bu kata fazla ışık, güneş, hava ve manzara
vermek arzusu, mümkün olduğu kadar
yerden yükseltilmesine sebep olmuştur.
Şehir içinde kalabalık ve dar mahallelerdeki
evlerde ise, oturma kati mümkün olduğunca
yükseltilir. Bu katin altındaki kişi,
genellikle oturmak için kullanılmaz. Böyle
yapılmasının bir başka sebebi de binayı
rutubetten korumaktır. Fakat zamanla burası
da ahir, depo, arabalık, samanlık ve taşlık
olarak kullanılmıştır.
2.4.

Yapım Özelikleri

Ana yapım malzemesi ahşap olan
Prizren konutlarında bölgelere göre yapım
tekniği ve kullanılan diğer malzemeler
değişiklik gösterebilir. eğimli arazilerde
zemin katları taş malzemeden ve üst katları
ahşap konstrüksiyon arası kerpiç dolgularla
yapılmış evlere rastlarız. Düz arazilerde ise
taş temeller üzerine oturan ahşap karkas
arası genellikle kerpiç tuğla dolgu olan
evler çoğunluktadır. Çatı kaplaması olarak
ta alaturka kiremit kullanıldığını görebiliriz
. Bölgenin coğrafi imkanları, taş ve ahşabın
kolayca elde edilmesini sağlamıştır. Taş
ocaklarından çıkartılmış değişik boyutlu
taş tabakalar (kayrak) alt kat mekanlarının
ve avlunun döşemelerinde kullanılmıştır.
Çay taşları ise özellikle Şehir konutlarında
yürüme yollarında ve hayat mekanlarında
yaygın bir uygulama alanı bulmuştur.
Temeller subasman seviyesine kadar neme
karşı dayanıklı moloz taşlalar örülmüştür.
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Çatıdan gelen yük, duvarların kendi yükü ile
birlikte temellere iletilir, bu sebepten dolayı
temellerin yapımı sırasında taşıyıcılığı
sağlam olan taşlar tercih edilir. (Pajko, S.,
2011)
2.5. Cephe Özellikleri
Geleneksel konutta cepheyi planın
dışa yansıması Şeklinde tanımlayabiliriz.
Prizren’de konutların estetiğini cephenin
sadeliği meydana getirir. Plan düzeninde
olduğu gibi cephede de oldukça sade
tutulmuştur. Cephe tasarımını etkileyen en
önemli unsur Türk Evi geleneğinde görsel
mahremiyetin kültürel bir zorunluluk
olmasıdır. Özellikle üst kat pencereleri
konumlandırılırken komşunun bahçesine
bakmayacak Şekilde tasarlanmıştır. Sokağa
açılan zemin kat pencereleri ise daha
küçük ve az sayıda tutulmuştur. Odaların
dış ortama bakan kısımlarında cephenin
karakterini veren en önemli eleman olan
çıkmalar bulunmaktadır.
Çıkmalar
yalın
halleriyle
cepheye
hareketlilik
kazandırırken
yardımcı
elemanlarıyla da (konsollar, payandalar)
estetik ve stürktürel kaygılara çözüm
bulmaktadır. Bölgede kademeli çıkma
beşgeni çıkma ve tek düz çıkma tiplerinin
uygulandığı görülmektedir. Çıkmanın alt
bölümü bazen ahşap kaplanmış bazen de
açık bırakılmıştır. Çıkmalarda döşeme
kiriş uçlarının üzerine oyulmuş barok tarzı
süslemeler cepheye zenginlik katmıştır.
Diğer örneklerde ise konsol uçları düz
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ahşapla kaplanmış ve böylece cephede
ahşap silmeler oluşturulmuştur.
2.6. Çatı
Prizren’de evlerin çatıları oldukça
sade tutulmuştur, bunun nedeni de kış
aylarının sert, (soğuk, yağmurlu ve karlı)
geçmesidir. Ahşap taşıyıcı elemanlarla
(dikmeler, babalar, aşıklarla) oluşturulan
çatı karkası oluşturulmuştur. Bitişik nizamda
inşa edilen evlerin çatıları beşik çatıdır. Ama
çoğu evler büyük bahçe içinde yer aldığı için
en çok kullanılan çatı Şekli, basit dört yöne
meyilli kırma çatıdır. Yapıların cephelerini
yağmur suyundan ve güneşten korumak
için çatı saçakları geniş tutulmuştur. Çatının
dışa taşan saçak uzantıları genelde 60 –
150cm arasında değişmektedir. Kimi zaman
bu uzantılar duvardan çıkan payandalarla
desteklenmektedir. Çatı örtüsü olarak ta
alaturka kiremit kullanılmıştır.
2.7. Plan Tipleri
Geleneksel Türk Evi’nde odalar
sofa üzerine açılır. Türk evini Batı Avrupa
evlerinden ayıran en önemli nokta, odaların
ayrı ayrı sofalara açılarak sofanın hareket
merkezi olmasıdır. Dış sofalı plan semasında
ara bir öge olarak “eyvan” ın eklenmesi ve
dış sofanın kendi içinde gelişmesi ile eyvanlı
ve köşklü plan seması oluşmuştur. Bu plan
semasını “iç sofalı” ve “orta sofalı” plan
semaları izlemiştir. Bu plan düzenlemeleri
Geleneksel Türk Evi plan tipolojisini
oluşturmaktadır. (Bektaş, C.,1996)
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Türk Evi’nin plan özelliklerine
incelendiğinde fonksiyon doğrultusunda
plan semasının oluştuğu görülmektedir.
Türk evinin Osmanlı İmparatorluğu
sınırlarında farklı iklimsel özelliklere
göre odaların yönlendirilmesinde ve sofa
tiplerinin farklı gösterse de mekan ilişkisi
bakımından farklılık göstermemektedir.
Türk Evi’nin plan tipleri sofalar tarafından
sınıflandırılabilir. Bunun basılıca nedeni ise
Türk Evi’nde odaların büyüklüğü ve niteliği
çok az değişken bir yaşam birimi olmasıdır.
Bu sınıflandırma ilk olarak Sedad Hakkı
Eldem tarafından yapılmıştır. Sedad Hakkı
Eldem’e göre Türk Evi’nin plan tipleri su
gruplara ayrılmıştır:
•

Sofasız Plan Tipi

•

Dış Sofalı Plan Tipi

•

İç Sofalı Plan Tipi

•

Orta Sofalı Plan Tipi

Prizren geleneksel konutları Sedad
Hakki Eldemtarafındansınıflandırmasınagöreincelediğimizdedişsofalı plan, içsofalı
plan ve orta sofalı plan tiplerine rastlanmaktadır. Sofazıs plan tipleri ise günümüzdebulunmamaktadır.
2.7.1. DişSofalı Plan Tipleri
Prizren Geleneksel evler önce dış
sofalı olarak yapılmış, zaman içinde orta
sofaya doğru bir değişim olmuştur. Yöresel
adıyla “çardaklı” ya da dış sofalı evler, 18

yy’a kadar çok yaygın bir plan tipi olduğu
bilinmektedir. 19. yy.’a gelindiğinde,
ekonomide tarımsal niteliğin giderek
azalmasıyla, evlerde çardağın artık önemini
yitirdiği gözlenmektedir. Çardak önce
kapatılarak odaya çevrilmiş, daha sonraları
ise yapılmaz olmuştur. Diş sofalı plan tipi
olarak Prizren’de Günümüzdeki varlığını
koruyan geleneksel konut sayısı çok
azdır. Prizren geleneksel konutlarda köşe
şeklinde dış sofa tipleri çoğunluktadır. Köşe
sofalı planlarda genellikle üç oda ile elde
edilmiştir.
2.7.2. İçSofalı Plan Tipi
Prizren geleneksel konutlarının en
yaygın olan plan kurgusudur. Sofa odalar
arasına alınarak, Anadolu’da halk arasında
“Karnıyarık”, bölgede ise “iç Salon” diye
adlandırılan bir plan tipi ortaya çıkmıştır.
Bu plan tipi özellikle Anadolu’nun kuzey
kesimlerinde XIX. yüzyılda yaygınlaşmaya
başlamıştır.
Dış sofalı eve nazaran daha
muhafazalı olması nedeniyle Balkan
yarımadasının soğuk iklim bölgelerinde ve
özellikle Şehir konutlarında tercih edilmiştir.
Odaların sofanın iki tarafına dizilmesiyle
sofa sahasından ve dış duvarlardan tasarruf
edilmiştir. Odalar arasındaki irtibatta
kolaylaşmıştır. Oda kapıları kimi zaman
sofanın pahalanmış köşelerine yerleştirilerek
açılması ve dolayısıyla sofa orta Kısımında
bir genişleme oluşturulması bu tipin orta
sofalı plan tipine yaklaşması sağlanmıştır.
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Sofa alanı genelende kuzeyden güneye,
güneşli, manzaralı yöne veya sokağa
yönlendirilmiştir. Merdivenin konumuna
göre, sofanın bir veya iki ucunda köşk,
sekildik gibi isimlerle anılan özel mekanlar
yer alır.

tipidir. Bu durumda sofa, odalar arasından
çıkmalar yaparak dışarıya açık bölümler
kazanır. Türk Evi’nin bu ana kurgusu,
kalabalık ailelerde oda sayısı yetişmezse,
aynı plan tipleri yan yana getirilerek ev
büyütülür (Eldem, S.H.,1954)

Prizren geleneksel konutları plan
tipolojisi açısından iç ve orta sofalı özellikte evler görülmekle birlikte konutlarda:
topografya, arsanın konumu, konut niteliği (bireysel, aile evi ve sürekli), ekonomik
güç ve taşınılmazın sahiplik durumu, miras durumu, yaşam biçimi ve ev sahibinin
dini mensubiyeti,gibi etkenlere bağlı olarak
farklı mekansal çözümlemelere gidildiği
görülmektedir. Belirtilen etkenlere bağlı
olarak iki tip ortaya çıkmıştır.

Son yüzyıllarda çok kullanılan bu tipte
sofa, evin tam merkezinde yer alır ve dört
tarafı odalar ve diğer hizmet yerleriyle
çevrilir. Odalar aralarında da merdiven,
eyvan ve hizmet yerleri ve yahut da daha
küçük odalar yerleştirilir. Sofaya bir, iki
veya eyvan ilavesiyle hem bol hava ve ışık,
hem de istenilen istikamette manzara temin
edilmiştir. Orda sofalı plan tipi en zengin
plan kompozisyonlarına imkân verdiği
için, büyük konak ve saraylarda diğerlerine
tercih edilmiştir. (Ukallo, D. 2015)

Şekil 2. Şehzade Musa Konağı, Üst Kat Planı
(Pajko, S., 2011)

2.7.3. Orta Sofalı Plan Tipi

Sofanın etrafında odalar sıralanmış,
sofa ortada kalmışsa bu orta sofalı plan
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Prizren’de
orta
sofalı
plankurgusuna sahip evlere “Merkezi
Salon” diye de adlandırılır.Orta sofalı
plan tipi bölgesinin zengin konutlarında
görülmektedir.Sofanın
muhafazalı
olması evin iyi ısıtılabilmesine
imkansağlamıştır.
Pençelerle
sınırlanmış sofa uçları mekana
aydınlanma ve ışıklandırmasağlamıştır.
Eyvanlar, yükseltilmiş seki ile oturma
m e k a n l a r ı n a d ö n ü ş t ü r ü l m ü ş t ü r.
Zamanla gelişerekçeşitlenen sistemde
en çok benimsenen tip odaların
girişlerininpahlıköşelerde olmasıdır.

HİKMET 28 - Kasım 2016

3. SONUÇ
Prizren
geleneksel
konutları
plan tipolojisi açısından dış, iç ve orta
sofalı özellikte evler görülmekle birlikte
konutlarda: topografya, arsanın konumu,
konut niteliği (bireysel, aile evi ve sürekli),
ekonomik güç ve taşınılmasın sahiplik
durumu, miras durumu, yaşam biçimi ve ev
sahibinin dini mensubiyeti, gibi etkenlere
bağlı olarak farklı mekansal çözümlemelere
gidildiği görülmektedir.
Geleneksel
konutların
biçimlenmesinde önemli rol oynayan
fiziksel çevre ve sosyo-kültürel etkenlerinin,
Prizen’de yeni yapılan konut anlayışında
giderek azalması, tekdüzeliğin ve bir
örneklemenin giderek yaygınlaşmasına
neden
olmaktadır.Bunlarınbaşlıca
nedenlerinden biride Prizren’de savaştan
sonra göç dalgalarının engellenememesi,
kentlerde nüfus artısı ve buna bağlı
olarak ta kentte sosyal yapının değişmesi
görülmüştür.

Bu anlayışla oluşan konutların
aile yaşam tarzına uymadığı için bir takım
değişikliklere gidilerek aile yaşamına
uygun olacak şekilde düzenlendiği
görülmektedir. Bu bağlamda özelikle
geleneksel konutların iyi analiz edilip,
kültürü içinde barındıran çağdaş koşulara
ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak yeni
konutlarınoluşturulmalıdır. Aksi taktirde ya
konutlarda sonradan bir takım değişikliklere
gidilecek, ya da konutlarzaman içinde
sosyal- kültüre etki edecektir.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir

Sosyal yapının değişmesi sonucunda
konut anlayışı da değişimlere uğramasına
neden olmuştur. Bu süre içinde özelikle
genç kesiminbatılaşma hevesinin konut
anlayışında ve buna bağlı olarakta aile
yapısı ve yaşam tarzının değişikliklere
uğradığıgörülmektedir.
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Özet
Kelime öğretimi, öğrencilerin dil öğrenme başarısına katkıka bulunacak olan
kelime bilgisini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Kelime öğrenimi bir dili öğrenen
kişi için esas unsurdur bu yüzden etkili bir iletişim kurmak için öğrenciler çok sayıdaki
kelimelerin anlamlarını bilmek zorundadır. Kelime hazinesi anlam gücü taşıyıcı olarak
tanımlanabilir. Bu, ilk başta güçlü ve temelli bir kelime tabanı kurmaksızın bir dilin anlamı
ve kullanımı elde edilemez. Buna ek olarak, öğrenci kelimeleri tanımak ve aynı zamanda
onların anlamlarını da bilmek gerekir.
Bu durumda, bir öğrenci bir kelimeyi etkin bir şekilde tanımak ve farklı bağlamda
kullanmak, kelimeyi tam olarak konuşmada kullanmak ve yazmakta mümkün olduğunda
ozaman öğrenci kelimenin tam olarak bilgi ve anlamını öğrenmiş olur. Kelime hazinesi,
gramerden çok fazla, öğrencinin okulda neler duyduğunu ve okuduğunu ve diğer insanlarla
başarılı bir iletişim kurduğunu anlamanın anahtarıdır. Bu nedenle öğrenci mümkün
olduğunca hızlı bir şekilde kelime haznini geliştirip kurması gerekmektedir. Bu çalışma,
kelime öğretimi açısından önemi ve en etkili önemine sahip tavsiyeleri de sunan bir
çalışmadır.
Anahtar kelimeler: Kelime öğretimi, Kelime öğrenme, öğretme ve öğrenme, Depolama
ve ezberleme
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IMPORTANCE OF VOCABULARY IN LANGUAGE
TEACHING AND SOME USEFUL TIPS AND ADVICES FOR THE
TEACHERS AND LEARNERS OF ENGLISH LANGUAGE
Mr. Sci. Arafat Usein

Macedonia, Gostivar International VISION University
arafat.husein@vizyon.edu.mk arafatusein@hotmail.com

Abstract

Vocabulary instruction is important to help learners develop the kind of
vocabulary knowledge that will contribute to their language learning success.
Vocabulary learning is the key element to the language learner so to communicate
effectively students need to know a large number of word meanings . Vocabulary
can be defined as a powerful carrier of meaning. This means that without
establishing a strong vocabulary base first, comprehension and use of a language
will not be achieved.
In addition, the student should be able to recognize words, and know their
meanings as well. Thus, when a student is effectively able to recognize and use a
word in different contexts, speak, write, pronounce the word well, she/he has the
knowledge and meaning of that word. Vocabulary, much more than grammar, is
the key to your student or learner’s understanding what he/she hears and reads in
school and to communicating successfully with other people. For this reason it is
very important for him/her to quickly build up a large store of words. The present
study points out the importance and most effective ways in terms of vocabulary
learning and teaching.
Key words: Vocabulary teaching, Vocabulary learning, teaching and
learning, storing and memorazing.
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Öğrenme ve Öğretme
Giriş
Kelime hazinesi dil öğrenen öğrencinin
çok önemli bir bileşenidir ve sıradan bir
dil öğrencinin kritik öneme sahiptir, çünkü
öğrencilerin kelime eksikliği olduğu
durumda onlar herhangi bir iletişim
kurmada başarılı olamayacaktır. Kelime
öğretiminin önemi dil öğretmenlerinin çoğu
tarafından ihmal edildiği gösterilmektedir.
Gairns and Redman (1986:1) “son yıllarda,
kelime öğretimi gereken önemi sınıfta
almadı” olarak belirmektedir. Ayrıca bir
dilin dilbilgisi ya da yapısı da çok önemlidir.
Harmer (1991:153) “eğer dil yapısı bir
dilin iskeletini oluşturur ise ozaman
hayati organları ve eti sağlayan da kelime
hazinesidir’ diye ifadesini kulanmaktadır.
Bununla birlikte, ”yeterli kelime hazinesi
edinimi, ikinci bir dilin başarılı bir şekilde
kullanımı için gereklidir, çünkü geniş bir
kelime hazinesine sahip olmadan bir dilin
yapı ve işlevlerini kullanmak mümkün
değildir”( Rivers,1983:125).
Bir dil öğretmeni kelime hazinesini
geliştirmek
amacıyla
öğrencilerine
sistematik yollar bulmak gerekir. Scrivener
(1994:75) “kelime çok önemli olduğunu ve
sistematik olarak ele alınması gerektiğini”
belirtiyor.
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Öğrenme kavramı takviyeli uygulama ile
oluşan davranış eğiliminde sürekli bir değişim
olara tanımlanabilir. Brown (1994:7) öğrenmeyi
‘konu hakkındaki bilgiyi veya bir beceriyi
çalışma deneyimi veya yönerge ile kazanma
veya edinme” olarak tanımlar. Öğrenmeden
ayrı tutulmaması gereken bir diğer kavram da
‘öğretim’ kavramıdır. Eğitim yönlendirme ve
öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrencileri öğrenmeyi
amaçlayan öğrenme koşullarını ayarlayan olarak
tanımlanabilir. Brown (1994:7) “bir kimseyi
bilgi ile sağlayan bilmek ya da anlamaya neden
olarak öğrenmeyi göstermek veya bir şeyin
nasıl yapılacağını yönergelerde bulunarak
ve talimatlar vererek bilgisini temin ederek
yardımcı olmak“ olarak tanımlar.

Yeni öğrenmelerimiz kendi eski
öğrendiklerimizin temelleri üzerine inşa
edilmektedir. Bizler yeni şeyleri öğrenmek
ve anlamak amacıyla eskiden sahip
olduğumuz herhangi eski bilgilerimizden
faydalanmaktayız. McKean (1962:109)
bunu “herhangi bir öğrenme durumunun
yalnızca öğrencinin deneyim tecrübesi
açısından gerçek anlamı olacaktır”
şeklinde desteklemektedir. Öğrenciler
kendi yollarıyla bireysel olarak öğrenirler
ve sınıfta birçok farklı şekilde öğrenen
çok sayıda öğrenci olabilir. Öğrencilerin
nasıl öğrendiklerini tüm bu özellikleri
bilmek, daha iyi veya daha üretken öğretim
durumuna sağlamaya yardımcı olacaktır.
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Kelime Öğrenme Stratejileri
Öğrenme Stratejisi, Öğrencinin bilgi
işlemini nasıl etkilediği düşünülen öğrencinin
davranışları olarak tanımlanabilir. Chamot,
Barnhardt, El-Dinary ve Robins (1999:
2), Öğrenme Stratejilerini “öğrencilerin
bir öğrenme görevini kolaylaştırmak için
kullanabilecekleri süreç veya teknik” olarak
tanımlar.
Öğrenme Stratejileri, içeriği
veya bağlamı her ne olursa olsun tüm
öğrenmelerde kullanılır. Böylece, öğrenme
stratejileri matematik, bilim, tarih, diller ve
diğer konularını öğrenimi ve öğretiminde
kullanılır. “Öğrenim stratejileri, öğretimi
öğrencileri İngilizce öğrenmelerinde daha
iyi yardımcı olabilir. Öğrenciler İngilizce
öğrenmelerindeki stratejilerin kullanımı
ve başarı arasındaki ilişkiyi anlamaya
başladıklarında daha fazla motive olurlar
“(Chamot, 1999; 1). “Öğrenme Stratejisine
karşı oluşan aşinalık sınıflarda neler
olduğunu anlamayı artırabilir” (Nunan,
1989; 47).
Dil Öğrenme Stratejileri, birçok akademisyen
tarafından sınıflandırılmış ve öğreniciler tarafından
stratejilerin kullanımını incelemiştir. Örneğin
O’Malley (Brown’da, 1994; 115), Dil Öğrenme
Stratejilerini üç ana gruba ayırmaktadır:

1. Üst
Bilişsel
Stratejiler:
Bu
stratejiler,
dil
öğrenmeyi
denetlemek,
düzenlemek
veya
kendini yönlendirmek için kullanılır.
Öğrenmeyi planlama, öğrenme
sürecini gerçekleştiği gibi düşünme,
birinin üretimini veya anlayışını
izleme ve bir etkinlik tamamlandıktan
sonra öğrenmeyi değerlendirmeyi
içerir:

2. Bilişsel Stratejiler: belirli öğrenme
görevleriyle sınırlıdır ve öğrenme
materyalinin
kendisinin
daha
doğrudan manipüle edilmesini içerir.
3. Sosyo-duyuşsal stratejileri: Sosyogüvenlik
stratejilerinin
sosyal
aracılık faaliyetiyle ilişkili olduğu ve
diğeriyle işlem yapacağı belirtilebilir.

Kelime öğrenme stratejilerinin
taksonomisi (KÖS)
Kelime Öğrenme Stratejileri,
genel olarak öğrenme stratejilerinin bir
parçası olan Dil Öğrenme Stratejilerinin
parçasıdır. Nation (2001: 217), aşağıdaki
gereksinimleri listeleyerek stratejinin ne
olduğunu tanımlamaya çalışmaktadır:
1. Seçeneği içermesi, yani
yapabileceğinizi sağlayan
strateji vardır.

seçim
birkaç

2. Karmaşık olması, yani öğrenmeyi
gerektirecek birkaç adım var.
3. Bilgi
istemek
yararlanmak.

ve

eğitimden

4. Kelime öğreniminin ve sözcük
kullanımının etkinliğini arttırınız.

Bu özelliklere sahip birçok strateji
vardır. Öğrenciler bu stratejiler hakkında her
şeyi bilmeli ve bunları kullanma becerisine
sahip olmalıdır.
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Schmitt, Oxford’un sosyal, bilişsel,
üstbilişsel stratejileri etrafında organize
edilen kapsamlı bir taksonomi geliştirdi.
Fakat bu taksonomiye yeni bir kategori
oluşturmak gerekti: Bu da Belirleme
Stratejisiydi. Schmitt (2000: 133), böyle
uzun bir listeyi daha anlaşılır kılmak için
listeyi iki şekilde kategorize etmiştir. İlk
önce, listeyi iki ana sınıfa böler: (1) bir
kelimenin anlamını ilk keşfetmek için
kullanışlı stratejilerdir ve (2) söz konusu
kelimenin ortaya çıkmasından sonra onu
hatırlamak için kullanışlı stratejilerdir. Bu,
yeni bir kelime anlamı ile bunları ileride
kullanmak üzere bellekte birleştirmek
için gerekli olan farklı işlemleri yansıtır.
İkincisi, Schmitt (2000: 135-136); Schmitt
(1997: 208-216) stratejileri beş gruba ayırır:
Belirleme Stratejileri (BEL): Bir kişinin
uzmanlığına başvurmadan yeni bir
kelimenin anlamını keşfetme ile karşı
karşıya
kalırken
kullanılmaktadır.
Öğrenciler bir kelimeyi bilmiyorsa, kendi
yapısal dil bilgisinden tahmin ederek, D1
kökeninden tahmin ve bağlamdan tahmin
ederek, referans malzemelerini kullanarak
anlamlarını keşfetmelidirler.
Sosyal Stratejiler (SOS): Dil öğrenimini
artırmak için diğer insanlarla etkileşim
kurunuz.
Bellek Stratejileri (BELL): Bellekte
tutulacak olan sözcüğün önceden öğrenilmiş
bazı bilgilerle ilişkilendirmek, bazı görüntü
biçimlerini kullanmak veya gruplandırmak.
Yeni bir sözcük, birçok mevcut bilgiyle
birleştirilebilir.
Bilişsel Stratejiler (BİL): öğrenicilerin
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öğrenmelerini anlamada kullandıkları
zihinsel stratejilerdir. Bellek stratejilerine
benzer, ancak özellikle manipülatif zihinsel
işleme
odaklanmamıştır;
Tekrarlama
içererek,
kelimeleri incelemek için
mekanik araçlarla kelime dağarcığını not
defterlerinin tutulması içermektedir.
Üst Bilişsel Stratejiler (ÜSTB): Öğrencilerin
genel olarak öğrenme sürecine genel bir
bakış açısıyla kendi öğrenmelerini kontrol
etmeleri ve değerlendirmeleri için kullanılır.
Bu, girdiye erişimi iyileştirmeyi, en etkili
araştırma yöntemlerini belirlemeyi ve
kendisini sınamayı içerir. Ayrıca okumaya
değer hangi kelimeleri ve içermeyen
kelimeleri de içermektedir.
Öğretmenler, kelime öğrenme
stratejilerinin hangilerinin öğrencilerine
önereceklerini düşünmek için genel
öğrenme bağlamını düşünmelidirler.
Öğrencilerin
kelime
öğrenme
stratejileri için bunları daha etkili bir
şekilde sunabilmeleri için kendi kelime
öğrenmelerinden sorumluluk almaları
gerekmektedir.
Dil öğrenme stratejileri ve sözcük
öğrenme stratejileri belirtildikten sonra,
öğretmenler öğretim
öncesinde Dil
Öğrenme Stratejileri ve Sözcük Öğrenme
Stratejileri hakkında her şeyi öğrenmelidir,
böylece sözcük öĝretimi ve öğrenimini
daha etkin hale getirmelidir. Öğretmenler,
Kelime Öğrenme Stratejilerinin önemini
üst seviyede aldıklarında, öğrenciler kelime
öğrenirken karşılaştıkları birçok sorunu
çözmüş olacaklardır.
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Aktif ve Pasif Kelime
(Etkin ve edilgen kelime)

Kelimeyi öğretirken öğretmenin hatırlaması
gereken ve bir fark vardır. ‘Aktif/etkin’ ve
‘pasif/edilgen’ kelimeler arasında ayrım
yapılması gerekmektedir. Aktif kelime,
öğrencinin konuşma ve yazma esnasında
doğru bir şekilde anlayabildiği, düzgün bir
şekilde telaffuz ettiği anlamına gelmektedir.
Diğer taraftan ‘pasif kelime’ öğrenci
kelimenin
bağlamda
kullanıldığında
kendisinin ayırt edip anladığı fakat doğru
bir şeklide üretemez halde olan kelimelerdir.
Genellikle bu terimlere ‘productive’ yani
üretken ve ‘receptive’ yani alıcı kelimeler
denir. Yabancı bir dili öğrenen herkes,
üretebileceğinden çok daha fazla sözcüğü
tanır. Bu nedenle hangi kelimelerin aktif
ve hangilerinin pasif bir şekilde öğretilmesi
gereken kelimelerin önceden öğretmenler
tarafından karar verilmesi gerekir (Useini,
2016: 599).
Kelimeyi bilmek
Kelimeyi bilmek anlamak ve
anlaşılmak için esas anahtardır. Değişik
sözcük bilgisi üzerinde yeterlilik/hüner
sahibi olmayı gerektirir. Anlamı çağırma,
anlam çıkarma, belirli bir metni kavrama ve
sözlü olarak iletişim kurma becerisini içerir.
Nation (1990: 31), çoğu kişinin bir kelimeyi
öğrenmek için Wallace’la örtüşen farklı
bilgi türlerini önermektedir:

a. Kelimenin anlamları.
b. Sözcüğün yazılı şekli.
c. Sözcüğün sözlü biçimi.
d. Kelimenin gramersel davranışı.
e. Kelimenin birleşimi.
f. Kelimenin düzeni.
g. Kelimenin sıklığı.

Bu nedenle, bir kelimeyi bilmek, ideal
olarak, eğitimli bir yerli konuşmacıya
olduğu gibi, tüm özelliklere aşinalık ima
eder.
Öğretmenin görevi, öğrenicinin bunların
bir kısmını veya tamamını, öğrenilmesi
gereken hedef kelimeleri ile öğretmeyi
yönetmektir.
Kelimeleri Depolama ve
Ezberlenmesi
Kelimeleri öğrenmek için kelimelerin
hatırlanması gerekir. Scrivener (1994:
88), “eğer kelimeler hatırlanmıycaksa
onları inceleme anlamı yoktur” ifadesi ile
destekliyor. Öğretmenler, öğrencilerinden
daha etkili bir şekilde kelimeleri
kaydetmelerini sağlayacak yollar bulmalı,
böylece öğrencilerinin öğrenme etkili
olacaktır. Scrivener (1994:88) “eğer
öğrencileri kelime hazinesini daha kullanışlı
bir şekilde kaydetmelerine öğreteck olursak,
onların ilerlemeleri ile ilgili çok şey yapmış
olacağız” şeklinde savunmaktadır.
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Hafıza Türleri
Genel olarak, hazfıza iki temel hafıza
türünden oluşmaktadır: kısa süreli hafıza
veya çalışma belleği ve uzun süreli hafıza.
Uzun süreli hafıza, asıl girdiden birkaç
dakika, hafta ve yıl sonra bilgileri geri
çağırma kapasitemizdir. Kısa süreli hafıza,
işleme konurken bilgi saklama veya
tutma kapasitemizdir, başka bir deyişle
kısa süreli saklama kapasitesi tutarlıdır.
Sadece birkaç saniye için bilgiyi tutabilir.
Fakat tekrarlama ile uzatılabilir, örneğin
bir telefon numarasını sürekli olarak
tekrarlayarak unutmamak üzere hafızada
kaydedilir. Kısa süreli hafıza, hızlı ve
uyarlanabilir ancak küçük bir depolama
kapasitesine sahiptir. Uzun süreli hafıza,
neredeyse sınırsız depolama kapasitesine
sahiptir, ancak nispeten yavaştır. Gairns ve
Redman (1986: 87) “sınırlı ve kısa süreli
hafızanın aksine, uzun süreli hafızanın
görünüşte bitmez tükenmez ve her türlü
yeni bilgiyi barındırabilir” demektedir.
Ezberleme
Kelime öğrenimi Kelimeleri sistematik
olarak analiz etmekle ve ilgili kelimelere
görüntüler oluşturarak veya görselleştirerek,
öğrencinin bunları daha iyi ezberlenecek
şekilde verilmelidir.
Kelime bilgisinin etkili bir şekilde
öğrenimi, tüm öğretmenlerin anlayışıyla ve
öğrencilerin kelimelerin nasıl hatırlanacağı
konusunda bir algılamanın olmasıyla
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yakından bağlıdır. Nation’a (2001: 63-69)
göre, “bir kelimenin hatırlanması için yol
açabilecek üç önemli genel süreç vardır”.
Bunlar ‘Farkındalık’, ‘geri kazanım’ ve
‘yaratıcı (üretken) kullanım’ içindir.
Farkındalık (Noticing): bir öğeye dikkat
çeken öğrenmeyi teşvik eden ilk işlemdir.
Bu,öğrencilerin sözcüğü fark etmesi ve
bunun yararlı bir dil öğesi olarak farkında
olması gerektiği anlamına geliyor.
Geri kazanım/Retrieval: Bir kelimenin
hatırlanması için ikinci önemli süreç Geri
kazanımdır. Bir kelime ve metinsel girdide
kavranan anlamı öğretmen açıklamasıyla
veya sözlük kullanımı vasıtasıyla fark
edebilir. Eğer bu kelime ödev sırasında
ardında geri kazanım ile alınırsa o kelimenin
hafızalanması güçlendirilecektir. Baddeley
(1990: 156) “önemli olan tekrarı değil fakat
aynı zamanda öğrenecek olan maddeyi geri
kazanım için tekrarlanan fırsatıdır” olarak
önermektedir.
Bazen öğretmenler, öğrencilerinin
kelimeleri öğrenmede sorun yaşadıklarına
şahit olurlar. Bu durumlarda öğretmenler,
öğrencilerin
sözcükleri
kolaylıkla
öğrenmelerine yardımcı olmak için ezberleme
tekniklerini
sunmaları gerekmektedir.
Nattinger (1988: 65), ezberleme veya
depolamayı geliştirebilmemizin bir yolu,
öğrencileri hafızaya kelimeleri depolamada
bulunmalarına yardımcı olacak hafıza
tekniklerini kullanmaya teşvik etmektir”.
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Öğrencilerinin hatırlama yeteneğini
geliştirmek
Öğretmenler, öğrencilerin kendilerine
rehberlik eden ve bir dil hakkında bilgi
sahibi olmayı en iyi şekilde yapmaya çalışan
öğretim görevlileri oldukları açıktır. Aynı
durumda öğrenciler tarafından hatırlanacak
olan sözcükleri geliştirmek içindir. Bunu
sağlamak için,
ilk önce, öğretmenin
unutkanlık faktörünü unutmaması gerekir.
Daha başarılı bir hatırlama geliştirmeyi
sağlamak için düzenli olarak tekrarın
yapılması önemlidir. Bir süre üzerinden
yapılan revizyon daha etkilidir (Gairns ve
Redman, 1986: 89).
Artık öğrencilerin öğrendikleri öğeleri
düzenli olarak kullanmadıkları sürece
unutkanlığın kaçınılmaz bir süreç olduğu
anlaşılmaktadır. Kelime hazinesi öğretimi
için pratik yapmak ve gözden geçirmek
çok önemlidir. Judd (1978: 74), “Kelime
öğretimin başarısını daha da artırmak için
sunulan sözcük ögeleri sürekli olarak gözden
geçirilmelidir” ifadesiyle savunmaktadır.
Bu nedenle, tekrar kullanım (recycling)
çok önemli ideal olarak ilk girişten bir veya
iki gün sonra gerçekleşmelidir. Bundan
sonra, haftalık veya aylık testler daha önce
öğretilen öğeleri kontrol edebilir.

Russel (Schmitt, 2000; 130) “bir
açık hafıza programı, çalışma süresinin
bitiminden 5-10 dakika sonra, 24 saat sonra,
bir hafta sonra, bir ay sonra ve nihayet 6 ay
sonra gözden geçirme yapılması” şeklinde
bir değerlendirme yapılmasını önerir.

Sonuç
Kelime hazinesi, yabancı dili öğrenen
bir kişi için ve herhangi bir dil öğrenimi
durumunda çok önemlidir. Kelime hazinesi
dil öğrenimi için büyük öneme sahip
olması ile birlikte öğrenme ve öğretime
de özel önem verilmelidir. Zimmerman
(1997: 5), “kelime hazni dilin merkezi ve
tipik dil öğrenen için çok önemli” olduğu
için bu önemi vurgulamaktadır. Herhangi
bir iletişimde kendimizi ifade edebilmek
için yeterli kelime hazinesine ihtiyacımız
var. Kelime olmadan iletişim kurmak
mümkün olamaz.
Uzun listeler halinde öğrenilen
kelime dağarcığı, avantajlı olmadığı ve
öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenimini
sağlamadığı için önerilmemektedir. Bu
tür listeleri kullanmanın bir diğer itirazı,
eğer öğrenciler bu dağınık listelerden
bazı sözcükleri gözle görmeyi başarırsa,
bu sözcükleri yalnızca tecrit halindeyken
ezberler, ancak bağlamda kullanamazlar.
Bu gibi durumlarda öğrenciler kelimeyi
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hatırlamayıp ve bir süre sonra bunu
unuturlar. Kelimeleri öğrenmenin en iyi
yolunun kelimeleri bağlamda kullanması
olduğu açıktır. Hulstijn (1992: 113), “yeni
kelimeler,
metinlerde
sunulduğunda
ve öğrenenlerin kendi bağlamından
çıkarılmadan en iyi şekilde öğrenilebilir”
önerisinde
bulunmaktadır. Öğrenciler
kelime anlamlarını doğru bir şekilde bilmeli
ve sözcük ilişkisini akılda tutmalıdır.
Aksi takdirde, öğrenciler kelimeleri
uygun bir şekilde bağlamda kullanmama
sorunlarıyla karşılacaklardır. Hedef dilde
bir şeyleri üretmek amacıyla yeni kelimeler
öğrenmeleri gerekir. Öğrenciler kelimeleri
öğrenmek amacıyla kendi stratejilerine
sahiptirler. Kelimelerle karşılaştıklarında,
kelimeyi not alıp, sonra da her kelimeyi bir
cümle içerisinde kullanabilirler. Bir süre
sonra kelimeleri hatırlayıp hatırlamadıklarını
kontrol etmelidirler. Bu öğrenme süreci,
öğrencilerin kendi öğrenmelerini sistematik
bir şekilde oluşturmalarını sağladığı için
yararlıdır. Ayrıca bu strateji, evde boş
zamanlarında yapılabileckleri ve haklı
sebepleri olduklarında ihtiyaç duyacakları
kelimeleri öğrenmeleri için faydalıdır.
Öğrencinin birinci dili, ikinci veya yabancı
dil kelime öğreniminde çok önemlidir.
Öğrenciler birinci dilde kelimeleri iyi
bilirlerse yabancı dilde de kolaylıkla ve
hevesli bir şekilde kelimeleri öğrenirler.
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Öneriler
İngiliz dili öğreten öğretmenleri
öğrencilerin kelime hazinesinin artışlarını
geliştirecek çeşitli etkinlikler sunmalıdır.
Öğretmenler aynı zamanda öğrencileri için
ilginç olan kelimeleri seçmesi ve onlara
daha etkili bir öğrenme konusunda fikir
veya rehberlik sağlamaya çalışmalıdır.
Öğretim ve öğrenim,
aynı çerçevede
faaliyet gösterdikçe birbirine bağlıdır.
Öğretim ve öğrenim kelimeleri daima
uyum içinde olmalıdır. Bunu yapmak için,
öğretmenler diğer öğretim yöntemlerini
bulmalı ve öğrencilerin ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurmalı, öğrencilerin en iyi
nasıl öğrenebileceklerini de bilmelidir.
İyi birer dil öğrencileri genellikle yeni
kelimeleri öğrenmeye yarayan farklı öğretim
tekniklerine sahiptirler. Ellis (1995: 409),
“başarılı dil öğrencileri, yeni sözcüklerin
biçim ve anlamlarını öğrenmelerinde ve
hatırlamalarına yardımcı olacak bol bişr
şeklide tekniklere” sahip olduklarını ileri
sürmektedir.
Öğretmen dil öğretmeni olarak görevi,
dersin etkinlik ve eksikliklerini bulmaktır.
Eğer öğretmenin ders kitabının başarısız
olduğu farkında varırsa, alıştırmaları ve
ilave kelime alıştırmalarını destekleyerek
onları değiştirebilmesi gerekir.
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Dil eğitmenleri, gerekli kelimeleri
öğretmek ve en azından kelime öğretimi ile
diğer becerileri dengelemek için daha fazla
zaman ayırtabilirler.
Sürekli olarak anadilini kontrol altına
almaları ve sıkça olarak kelimeyi hedef dilde
sunmaları gerektiğini akılda tutmalıdırlar.
Orta seviyedeyken, kelimeleri hedef dilde
verdiklerinde öğrencilerin öğrenmeleri daha
uzun süreli ve unutulmayacak şekilde ve
ilitişim amaçlı çok daha başarılı bir biçimde
çalışabileceklerdir.
Ders öğretmenleri sadece ders kitaplarıın
kullanımına
bağlı
olmamalıdırlar.
Öğrenmeyi güçlendirecek ek etkinlikler
kullanmalıdır.
Kelime bilgisinin artırılmasının esas yolu
kelimelerin bağlam yoluyla kullanılarak
öğrenmektir. Bu nedenle, öğrencilerini
bağlam içinde tahmin etmelerini teşvik
etmelidirler.
Öğretmenler, kelimeler arasındaki
ilişkileri öğrencilerine de açıklayabilirler.
kelimeler arasında mantıklılığı takip
edilmesi önemlidir çünkü kelime öğretimi
esas öğretimi sağlar.
Son olarak, kelime öğelerinin depolanması
ve alınması için öğrencilerine, en iyi yolların
keşfetmeleri için yardımcı olmaları önerilir.
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DERGİNİN YAYIN
İLKE KURALLARI VE
YÖNERGELERİ
BAŞLAMADAN ÖNCE
Çalışma müellifi (makale sahibi)

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.

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.

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

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

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.

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.

Müelliflerde değişmeler

Açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları

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.

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

Çalışma müellifi

Yazar hakkında düzeltme yapmak
ihtiyacı duyulduğunda, aşağıda verilen
hususlara riayet etmek gerekmektedir:
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Yazar tarafından gereksinimler
gönderilmediği durumunda, göz önünde
bulundurulmayacaktır.
Orijinellik ve sahtelik

Metnin
sonunda,
“Çıkar
anlaşmazlıkları” alt başlığı altında,
tüm yazarlar, herhangi bir çalışmanın
başından üç yıl boyunca mali (dolaylı
veya dolaysız), kişisel veya diğer kişiler
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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
Öz ve aydınlatıcı başlık
Yazar(lar)ın adres(ler)i ve aidiyet(ler)i
Yazarın e-posta adresi
Özet
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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
kullanınız.

en

çok

üç

düzey

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.
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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,
WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz
American Psychological Association’ın
Yayın El kitabının 6-cı baskısını gözden
geçiriniz,
ISBN
978-1-4338-0561-5.
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DOI’nin kullanımı teşvik edilmektedir.

edilemezler.

Örnekler:

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

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)

- Bu dergideki makaleler, Ulusal ve
Uluslararası Bilim ve Hakem Kurulu
tarafından değerlendirilir.
- Derginin dili Türkçe, İngilizce ve
Makedonca dır.
DERGİNİN TİRAJI: 1000 adet.
İSTEME VE YAZIŞMA ADRESİ:
ADEKSAM, YNA Sokağı no:
1230 GOSTİVAR - MAKEDONYA.
e-posta:
iletisim@hikmetdergisi.org,
hikmetdergisi@hotmail.com
editor: e-posta: hocafadil@hotmail.com

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

web:
www.hikmetdergisi.org,
adeksam.org

www.

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

Basımevi: MATICA - Üsküp, Makedonya

Tel:+389 42 214319

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
139

140

