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BAŞ YAZI

Büyük bir memnuniyetle arzetmek
istiyoruz ki, başta Türkçe ve İngilizce
dillerinde makaleleri ihtiva eden ve
Balkanlar’daki Türk – İslam medeniyeti, kültürü ve tarihini yanısıra, genel
olarak ilim ve bilimle ilgili konuları
yayınlayan yegane uluslararası ilmi
– araştırma ve hakemli dergi hüviyetine sahip olan HİKMET dergisinin 34.
sayısı elinizde bulunmaktadır. Hassaten
bu derginin ilk ve kurucu editörü olarak
tekrar bu derginin 34. sayısını bizim
editörlüğümüzde Türk ve uluslararası
bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı
memnuniyetle bildirmekteyiz. Birkaç
sayıdan itibaren, HİKMET dergisinin
Bilim ve Hakem Kurulu’na 8 değişik
ülkeden üyelerin katıldıklarını iftiharla
bildirmekteyiz. HİKMET dergisinin 26.
sayıdan itibaren yeni bir uluslararası
boyuta, farklı bir konsepte ve formata
kavuştuğunu bildirmek istiyoruz.
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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 34. sayısında
başta yurtiçi (Makedonya) olmak
üzere Türkiye’den de gelen makaleleri
yayınlamış bulunmaktayız. Yurtdışından
HİKMET’e gönderilen makalelerin
aslında yurtdışında HİKMET dergisine
olan ilginin ve önemin bariz bir ispatı
olsa gerek. Nitekim, HİKMET 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.
Yavaş, ancak sağlam adımlarla ilerley-
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en dergimize bundan böyle yurtiçi ve
yurtdışından gönderilecek ve derginin uluslararası kıstasları ile yayın
HİKMET Kasım 2020 felsefesine uygun olan makalelerin yayınlanacağını
ve yıl 18 HİKMET 34 - Kasım 2020/2
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 18 yıl sürekli olarak yayınlanan
ve 34. sayısına ulaşan Makedonya’da
ender ve önemli dergilerden biri olduğu
kanaatindeyiz. Tarihin bir cilvesi olarak
hem halefimiz hem de selefimiz olan
bundan önce görevlerini muhteşem bir

Kasım, 2020 Gostivar				
KUZEY MAKEDONYA			

şekilde yerine getiren ve bu dergiyi en
üst dünya standartlarına taşıyan bütün
editörlere müteşekkiriz...
Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 34. sayısına ilmi makalelerini
gönderme zahmetinde bulunan yurtiçi
ve yurtdışındaki değerli hocalarımıza ve
bu makalelerin ilmi değerlendirmelerini
yapma gayretinde bulunan HİKMET
dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’nun
değerli üyelerine, HİKMET dergisi Yayın
Kurulu ve ADEKSAM adına saygı ve
şükranlarımızı bildirir, keza, HİKMET
dergisinin teknik ve tasarımının
hazırlanmasında hizmeti geçen herkese
teşekkür eder, HİKMET dergisinin 34.
sayısı ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz
Allah’a emanet olun..

Editör:
Prof. Dr. Numan ARUÇ
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CİNSİYET KAVRAMINDAN TOPLUMSAL CİNSİYET TANIMLANMASINA
GEÇİŞ
Prof. Dr. Orhan DERMAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ergen Sağlığı Bilim Dalı Ankara, Türkiye

ÖZET
Kadının ekonomik ve politik gücüne erişmesi ile aynı zamanda kadınların
toplumsal cinsiyet tarihlerine olan ilgi de artmıştır. Annenizi düşünün, gelecek, kendi hayal
ettiği gibidir. Kardeşinizi düşünün, aradaki fark size her şeyi söyler. Bütün bunlar tarihin
ne kadar önemli olduğunu ve bu üç kuşakta olan değişikliklerin nasıl olduğunu gösterir.
Kadınların tarihteki zorluklarını idrak ettiğimizde bunların ne kadar büyük ve etkili
olduğunu anlarız. Bu olay sadece kadının tarihi ile ilgili değil, cinsiyet hakkında cinsler
arasındaki ilişkiye de bağlıdır. Bunun için bütün gelişmeler, sadece kadının tarihinden çok
daha fazla anlam ifade eden bir süreçtir. Toplumsal cinsiyetin tarihini, savaşların tarihine,
politika ve krallık dönemlerine ve devrimlere dayanarak getirebiliriz. Toplumsal cinsiyet
tarihi, tarihsel ana akımlar ile başlar. Güç ve cinsiyet farklılıklarının nasıl dillerde, sosyal
davranışlar serilerinde inşa edildiği ortaya konulur. Kısaca biz Fransız filozof Michel
Foucault dan ne öğrendik? Ciddi ve ayrıntılı konuşmayı ve yazmayı. Bunun anlamı ne
idi, örneğin demokrasi ve insan hakları hakkında konuşmak gibi. Erkek olarak 17. Ve
18. Yüzyıllarda politik olarak katılımcılığın nasıl inşa edildiğine bakmadan, Toplumsal
cinsiyet tarihi, kadınların oy vermesinden çok daha fazla anlam teşkil ediyordu.
Bizler şu anda son derece tarihi bir andayız. Çünkü ideal zaman, bütün bu değişiklerin
anlamının ne olduğu hakkında tarihsel düşünmedir. Tarih, bu soruları açılması için çok
faydalı bir yoldur.
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TRANSITION FROM THE CONCEPT OF GENDER TO DEFINITION OF
GENDER
Prof. Dr. Orhan DERMAN
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Child Health and Diseases
Adolescent Health Department Ankara, Turkey
ABSTRACT
The rise of women’s and gender history has coincided with the arrival of women
in positions of economic and political power. Think of your own mother, and the future
she imagined for herself. Think of your daughters: the difference in expectations tells
you everything. It shows how important history is and how, within the space of just three
generations, things can change.
Then we started to realise that the challenge of women’s history was much bigger
and much more ambitious. It wasn’t just about women’s history but about gender, relations
between the sexes. Historians started to see that gender could be applied to all areas of
history. It was much more than just women’s history. You could bring a gender history
perspective to bear on the history of war, on politics and kingship, as well as on revolutions.
Gender history entered the historical mainstream. It was about power and about how sexual
difference was constructed, through language and through a series of social behaviours. In
short, through what we learned from the French philosopher Michel Foucault to think of
as ‘discourse’. What did it mean, for instance, to talk about the rise of democracy and the
rights of the citizen, if you didn’t look at how the very idea of political participation was
constructed in the seventeenth and eighteenth centuries as male? Gendered political history
was about far more than when women won the vote.
We are now at an exciting historical moment. So this is an ideal time to be thinking
historically about what all these changes mean. History, is a really helpful way of opening
these questions up.
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Cinsiyet terimi ile fiziksel, morfolojik ve
anatomik farklılıklar (biyolojik farklılıklar)
ifade edilirken, Toplumsal Cinsiyet ile
kültürün inşa ettiği, tarihin akışı ile değişen,
genellikle farklılıkların zaman içinde
oluştuğu bir anlamı içermektedir. Tarihçi
Joan Scott Toplumsal cinsiyeti tanımlarken
“Cinsiyetler arasında algılanan farklılıklara
dayalı sosyal ilişkilerin asli unsuru, güç
ilişkilerini göstermenin başlıca yoludur”
ifadesini kullanmıştır. Baskın bireyler
ve gruplar için Eril, onlara tabii bireyler
ve gruplara Dişil terimleri kullanılırken,
toplumsal cinsiyete ilişkin açık veya
sembolik fikirler, erkeklerin ve kadınların
seçtiği veya seçmeye zorlandıkları hayat
tarzıyla çelişse de bu fikirler insanların
davranış biçimlerini etkilemiştir. 1980’ler
den sonra Toplumsal Cinsiyet ifadesi
yaygınlaştıkça, “cinsiyet” kelimesinin
kullanılmasından kaçınıldı. Çünkü bu
konuda çalışan birçok kişi, cinsiyet kelimesi
ile sadece fiziksel, biyolojik farklılıkları
ifade etmek yerine, tüm kategorilerin
toplumsal olarak inşa edildiği ve tarihsel
olarak değişen bir doğası olduğu görüşünün
farkında olunduğunu kanıtlamak istendiler1.
Günümüzde “bireyin cinsiyetine bağlı
yapısı ya da yaşamı” ya da “cinsel
işlevlere, arzulara vb. sahip olma veya
bunları kullanma” olarak tanımlanan
“cinsellik” sözcüğü de oldukça yenidir.
İngilizceye ve Batı dillerinin çoğuna
1800’lerde girmiştir. Bedene ilişkin yeni
fikirler, evlilik kalıplarındaki değişimler,
toplumsal cinsiyet farklılıklarına ilişkin
yeni kavramlar ve insanların yaşamlarını
kontrol eden yeni yöntemler Batılı ülkelerde
“modern cinsellik” olarak tanımlanmaya
başlandı. İşin ilginç yanı insanlar yüzyıllar
boyu bir “cinselliğe” sahip olduklarını
10

düşünmemişlerdi veya kendilerini cinsel
olarak sınıflandırmamışlardı. Antik Yunan
da ve Latin Ortaçağ da “cinsiyet” veya
“cinsel” sözcükleri bile kullanılan dillerde
yoktu. Eski çağlarda tartışılırken “cinsiyet”
sözcüğünü kullanmaktan bile kaçınılmıştı1.
Toplumsal cinsiyet ayrımlarını arttıran
kültürel normlar ve dini kavramlar,
ekonomik ve politik gelişmelere eşlik
ederek yapılandı. İlk insan erkek olarak
düşünülüyordu daha sonra bu insanın
başına kötü bir olay gelmesi ile kadın ortaya
çıkmıştı. Çoğu bilim insanı “uygarlık”
denen, her şeyi kapsayan karmaşık bir süreç
sırasında mülkiyet, sabanlı tarım, bürokratik
devlet, yazı, aristokrasi, örgütlü din gelişim
ve felsefenin süreçlere girmeden önce
kadınların ve erkeklerin yaptıkları işler farklı
olmasına rağmen, bunlara eşit ölçüde değer
verildiği ve iki cinsiyet arasında eşitlikçe
görünüm olduğu ileri sürüyorlardı. O zaman
uygarlık kadın ve erkek farklılığını daha çok
mu arttırmıştır? Erkeklerin avcı kültürüne
girmeleri kadınları ikinci plana itmiştir.
Kadınlar toplayıcı rolde kalmışlardır.
Kadına ciddi sistematik baskı uygulayan
Antik Mezopotamya ile kadının daha fazla
saygı gördüğü, politik ve dinde daha etkin
rol aldığı Antik Mısır uygarlıklarında,
erkek egemenliğinin düzeyinde farklılıklar
vardır2.
Aile kavramı ile anlatılmaya çalışılan
husus her toplumda aynı değildir. Bazı
toplumlarda, akraba olsun olmasın birlikte
yaşayan ve çoğunlukla birlikte çalışan
insanları anlatan “hane halkı” aile kavramı
karşılığında kullanılırken, bazı yerlerde
“aile” birbirleri ile akraba olmayan
köleleri ve hizmetçileri de ailenin parçası
saymaktadır. Bazı gruplar için bir erkek
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bir kadın ve onların çocuklarından oluşan
çekirdek aile iken, başka gruplar için en
önemli şey akraba ağıydı. Bazı gruplarda
aile öncelikli üreme birimi iken, diğerlerin
de üretim birimiydi. Bazı gruplar çokeşli,
bazıları tekeşli idi. Kimi gruplar arasında,
evli çiftler kocanın ailesi ile (baba evinde)
ya da kadının ailesiyle (içgüveyi) yaşadılar.
Bazı yerlerde, evlat edinme veya vaftiz
ebeveynliği akrabalığa benzer bağlar
yaratırken, bazı yerlerde kan bağı veya
evlilik bağı önemsendi. Kimi kültürlerde
eş seçimi ebeveynler veya ailenin tamamı
yaparken, kimi kültürlerde insanlar eşlerini
kendileri seçtiler. Bazı gruplarda kadın
evlenirken kocasına veya onun ailesine
mal veya para (drahoma, çeyiz) getirdi,
kimi grupta ise erkek kadının ailesine mal
veya para (başlık) verdi. Kimi gruplarda
evlilik öncesi cinsellik kabul edildi, kimi
gruplarda ise şiddetle cezalandırıldı. Bazı
kültürlerde en büyük oğul mirasa sahip
olurken (ekberiyet hakkı), bazılarında miras
tüm çocuklar, en azından oğulları arasında
paylaşıldı (ortaklaşa miras). Bazı yerlerde
insanlar kendi grupları içinden (endogami,
iç evlilik). Bazılarında grup dışından (dış
evlilik) evlendiler. Çok eşlilik (poligami),
erkeklerin çok kadınlı olması (polijni),
kadınların çok kocalı olması (poliandri)
olasılığı toplumsal cinsiyet kavramını çok
etkiledi. Bunların sonuçlarında, sosyal
dışlanma, yasaları çiğneme, psikiyatrik
danışma, hapse girme veya ölüm bile
olabildi. Kültürlerin çoğundaki tüm bu
farklılıklar, kadınların erkelerden daha
fazla aile yaşamına bağlanmasına neden
oldu. Aile, toplumsal örgütlenmenin en
eski biçimi ve çocukların karşılaştıkları
ilk toplumsal örgütlenmedir. Toplumsal
cinsiyete dair aile içinde öğrenilenlerin
değiştirilmesi her iki cinsiyet için de çok
zordur3.

Ekonomi üzerine yapılan çalışmalar
öncelikle üretime, hatta en geniş anlamı
ile ekonomik yaşamın ögeleri olarak
tanımlanan emek, ticaret, mülkiyet ve
tüketim gibi dört faaliyet alanına odaklanır.
İlk insan toplulukları “avcı ve toplayıcı”
kültürler olarak etiketlenir. Bu kavram
da esasında avcı erkek, toplayıcı kadın
olarak tanımlanmıştır. Daha sonra ortaya
çıkar tarım toplumunda ise erkek çift
sürer, kadın dokur yapısı hakim olmuştur.
Arazi ve saban sahibi aileler ile bunlardan
yoksun kalanlar arasında ekonomik uçurum
derinleşti, sosyal farklılıklar arttı. Mülk
sahipliği ve mülkün kontrolü politik ve
dinin elitlerin güç dayanağı haline geldi
ve bu farklılıkları sürdürmek için cinsel
ilişkileri düzenleyerek, genellikle miras yolu
ile edinilen aristokrasiyi kurdular. Tarım
toplumlarında zenginlik aslında kişinin
kendi emeğine değil, denetimi altındaki
toprağın ve insanların yarattığı kazanca
dayandığından, çalışmaktan ziyade boşta
gezmek bir statü göstergesi idi. Daha sonra
ortaya çıkan kölelik döneminde ise, savaş
ve baskınlarda esir düşenler, kaçırılanlar,
borçlarından dolayı köleleştirilenler, ailesi
tarafından satılanlar veya aşırı yoksulluk
yüzünden kendini satanlar bu grubu
oluşturuyorlardı. Kapitalizm ve sanayileşme
15. yüzyılda başlayıp 18. yüzyıla kadar
süren dönemdir. Kapitalizm olarak,
“merkantilist kapitalizm” diye anılan, uzun
mesafeli ticaretle ve daha sonra üretimle
gelişti. Kapitalist üretim önce hane içinde
kuruldu buna “emeğin aileleşmesi” denildi.
Ancak işçiler zaman içinde fabrika denilen
daha büyük birimlerde bir araya geldiler.
18. Yüzyıla gelindiğinde bu fabrikalar ve
makineler kömür ve su gibi yeni enerji
kaynaklarını kullanmaya başladılar ki
11
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buna da “endüstriyel kapitalizm” veya
sanayileşme denildi. Yeni tüketim kültürü,
kadınların ve erkeklerin sosyalleşmesinde
yeni fırsatlar yarattı. Toplumsal cinsiyet
ile “beceri” kavramları arasındaki ilişki,
sanayi devrimi sonrası ekonomide de
devam etti. 20. yüzyılın başlarında, daktilo
kullanma toplumsal cinsiyet ayrımında
dişileştirilirken, bilgisayarla çalışmak eril
olarak cinsiyetleştirildi. Böylece ücret ve
statü artışını da beraberinde getirdi. Evli
erkek işçilere ailelerini geçindirebilmek
için yüksek ücret verilirken eşlerinin evdeki
görevlerine yoğunlaşması ve ev dışında
çalışmamaları için “aile ücreti” kavramı
ortaya konuldu. Kadınlar ancak “az ücretli
iş” adı verilen emeklerinin sömürüldüğü
işlerde çalışmak zorunda kaldılar. 19. yüzyıl
ve 20. yüzyıl ise ticari şirketler, devlet ve
hizmet ekonomisinin hakim olduğu bir
süreç başladı. İşlerin gitgide daha fazla
küreselleşmesi ve anormal genişleme
ve daralma döngüleri, erkeklerin birçok
alandaki işleri “dişileştirildi” artık uzun
süreli sözleşmeler yerine iş güvencesi
sağlamayan şartlarda çalışma koşulları
işverenler tarafından yaratıldı4.
Toplumsal cinsiyete dair fikirlerin gayri
resmi normlar ve gelenekler haline gelmesi
ve sonradan resmi kurallara ve yasalara
girme süreci, dünyanın her yerinde farklı
işlemiştir. Yazının icadı birçok kültürde
toplumsal cinsiyet yapılarını daha da
katılaştırdı. Kadınlar ve erkekler arasındaki
farklılıklar daha da arttı, ancak bazı sözlü
gelenekler de fazlasıyla acımasız ve eşitsizdi.
Dünyadaki kültürlerinde kadın/erkek ikili
temel yapı olarak kabul edilir. İnsanların,
özellikle kadınların, kendi yaşam döngüleri
içinde çeşitlilik göstermektedir. Menopoza
giren kadınlar, kavramsal kategorilere
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eklemlenerek, çalışırken ya da belli törensel
aktiviteleri yerine getirirken “eril olarak, çok
yaşlı insanlar ise bağımlı olma sebebinden
dolayı “dişil” olarak görülmüşlerdir.
Doğa/kültür ikili karşıtlığı, sıklıkla düzen/
düzensizlik karşıtlığı ile ilişkilendirilmiştir.
Ama bazen karşıtlıklar farklı olabilmektedir.
Doğa bazen düzeni bazen de düzensizliği
temsil eder. Bu bağlantının kendisi bile
cinsiyetleştirilmiştir. Konfüçyüs’ün kozmik
düzen anlayışında, doğa kendi içinde bir
düzen olarak kavramsallaştırıldığında
genellikle eril olan üstünlüğüyle, düzensiz
ve kaprisli görüldüğünde ise kadınla
ilişkilendirilmiştir. Genellikle erkekler
akılcılığı, kadınlar duygusallığı temsil
ederler. Tarihi kayıtlarda eril egemenlik, dişi
bağımlılık veya diğer tür toplumsal cinsiyet
eşitsizlerin sayısız örnekleri doludurlar.
Eşitlikçi
ideolojilerde
feministlerin
çalışmalarının büyük katkıları olmuştur.
İlk çalışmalarda “kız kardeşlik küreseldir”
görüşü savunsalar da 1980’lerin başlarında
itibaren beyaz Batılı kadınların deneyimleri
üzerine gereğinden fazla yoğunlaşmaya
başlamışlar, sömürgeciliğin kadınların
yaşamalarını nasıl şekillendirdiği ırksal ve
etnik farklılıklar vurgulanmış, 1990’lar ve
200’ler de ise kadınların kendi yaşamları
ve etraflarındaki kültürü şekillendirme
güçleri ortaya konulmuş, vaktiyle kadınları
aşağılama amacı ile kullanılan terimler ile
mücadele dönemine girilmiştir. Eşit işe eşit
ücret felsefesi bu mücadelelerden sonra dile
getirilmeye başlanmıştır5,6.
Büyük ölçüde sözlü gelenekle aktırılan
Yontma taş devri sonrası Toplumsal
cinsiyete dini gelişmelerin etkilerine
baktığımızda, şamanizm, kabile dinleri,
paganizm, geleneksel dinler veya animizm
olarak adlandırılarak, pek çoğunun
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temelinde evreni görünen, yaşanan dünya
ile görünmeyen ruhlar, tanrılar ve ölüler
dünyası olmak üzere ikiye ayıran bir
kavram yatar. Konfüçyüsçülük ve Taoizm
de kadınların konumu, kozmik düzen
içinde yerkürenin konumuna benzetilmiştir.
Kadınların ast ve hürmetkar olmaları
beklenirken, bu beklentiler “üçlü itaat”
adıyla sistemleştirilmiştir. Kadın, kız evlat
olarak babasına, karı olarak kocasına ve dul
olarak kendi oğluna tabiydi. Konfüçyüsçülük
eril/dişil ilişkisinde hiyerarşiyi, Taoizm
tamamlayıcılığı vurgulamaktadır. Her
ikisi de aile ve çocukları insan hayatının
merkezi olarak görmüştür. Bu yüzden
dini nedenlerle evlenmemeyi ve bekareti
olumlu olarak karşılayan dinlere şüphe ile
bakmışlardır. Hinduizm diye anılacak girift
dini kuram Brahman sisteminde hayatın
dört maksadı vardır: dindarlık, refah, zevk
ve özgürlük. Çin de kadınların yaşamları
tamamı ile boğun eğmeye dayalı bir ilişkiler
dizisidir.
Bir dişi, çocukluğunda
babasına, gençliğinde kocasına, efendisi
ölünce de oğullarına tabi olmalıdır. Bir
kadın asla bağımsız olmamalıdır. M.S. 30
dan itibaren ilk Hıristiyanlıkta, kadınlar
vaaz vererek, misyonerlik yaparak,
erkeklerle beraber şehit düşerek etkin
rol üstlendiler. İlk Hıristiyanlar, İsa’nın
dünyaya pek yakında döneceğine umut
ederek insanların onun “İkinci Gelişine”
odaklanmaları gerektiğini vurgulamışlardır.
Bazı kadınlar kendilerini
“İsa’nın
hizmetindeki bakireler” olarak ilan ettiler.
12. yüzyılda Roma kilisesi meclisi tüm
rahiplerin evlenmesini yasakladı ve mevcut
evlilikleri geçersiz saydı. 13. yüzyılda
kilise meclisi, rahiplerin gücüne kapsam
kazandırdı. Günah çıkaranların günahlarını
bağışlama, Hıristiyanlığın en önemli
ayinlerinden olan “aşai rabbani” ayinindeki

ekmek ve şarabı İsa’nın vücuduna ve kanına
dönüştürme ve yemeleri için müritlerine
dağıtmaya yetkili olduklarını kararname
ile açıkladı. Böylece hepsi erkek olan
rahipler, hiçbir kadının sahip olamayacağı
güce kavuşmuş oldu. Katoliklik’te bu
durum hala devam etmektedir. Rahiplerin
bekarlığı Batı Avrupa’da bazı dini liderler
tarafından ret edildi. Daha sonra Protestan
diye anılan bu kesim 16. yüzyılda Katolik
kilisesinden bağlarını tamamen kopardı.
M.S. 600 itibaren İslamiyette ise geleneksel
Müslüman toplumlarda evliliğin önemi
vurgulanırken, evli olmayan erkeklerin
öğretmen, yargıç ve din adamı olarak kabul
edilmeyecekleri belirtilmiştir. Erkekler
kendi karılarından bahsederken “evim”
“ocağım” gibi atıflarda bulunmuşlardır.
Yüzyıllar boyunca islamiyette kadınlar
ve erkekler, Allah ile doğrudan birliği
vurgulayan İslam’ın içindeki mistik
harekete, Sufizm’e gönül verdiler. 19. ve 20
yüzyıllarda Müslüman dünyası sömürgecilik
ve sömürgecilik karşıtı sürecin parçasıydı.
20. Yüzyılda İslam dünyasındaki milliyetçi
akımlarda hem kadınlar hem de erkekler
gösterilerin düzenleyicisi, katılımcısı ve
hatta savaşçılar olarak etkin rol aldılar.
Ama 1970’lerde ve 1980’ lerden sonra bu
reformların pek çoğunda geriye adım atıldı.
İslam içindeki bu kökten dinci hareketin,
toplumsal cinsiyete karşı tutucu bakışı,
Batılı kültürel emperyalizme ve kapitalizme
karşı duran “gerçek İslam’ın” başlıca
sembolü haline getirdi. Bu hareket sadece
erkeklerde değil, kendilerine daha geniş
güvenlik sağlayacağını ve kendi toplumsal,
ahlaki ve dini değerlerini olumladığını
düşünen kadınlara da cazip görünmüştür.
Din geçmişte olduğu gibi, gelecekte de
toplumsal cinsiyet yapılarının en güçlü
şekillendiricisi olmaya devam edecektir7.
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Aristoteles’in bilimsel eseri Politika,
şu ünlü satırla başlar; “Erkek siyasi bir
hayvandır”. Aristoteles’in kadınları (köleler
ve çocuklar ile birlikte) yönetmekten
ziyade yönetilmesi gereken bir grup
olarak düşündüğünü “man” sözcüğünü
kullanırken, kadınları dahil etmemesinden
çok rahat anlayabiliyoruz. Siyasetin sadece
erkekleri ilgilendirdiği varsayımı üç eğilim
sayesinde az çok değişmiştir. Birincisi,
erkek egemen toplumlarda yetki kullanan
kadınlar, kadın savaşçılar, kraliçeler, değerli
kadınlar. İkincisi “siyaset” kavramının,
resmi hükümet kuruluşları dışında, insan
düşüncelerini ifade ettikleri ve etraflarındaki
dünyayı şekillendirecek gruplar ve örgütleri
de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve
üçüncü ise bir toplum içinde sadece resmi
siyaset veya örgütlü grupların değil, güç
ilişkileriyle ilgili her şeyin politik olduğunun
kabul edilmesidir. Egemen birey veya grup
eril, tabi olan ise dişil tanımlandı. Siyaset
kavramı ile yaşama “güç” girdi. Aileler ve
örgütlü dinler, gücün hiyerarşik yapılarıydı.
Yasal otorite, gerçekte veya mecazen sıklıkla
babalık ile ilişkilendirilmiş ve bu nedenle
açıkça toplumsal cinsiyetlendirilmiştir.
İnsan toplumundaki en eski güç yapıları,
kararların yerel güzeyde alındığı akraba
gruplarıydı. M.Ö. 3000 den itibaren verasete
dayalı aristokrasilerin büyümesi, daha büyük
ölçekli devlet yönetimleri, güç ile toplumsal
cinsiyet arasındaki ilişkileri müphem ve
bazen çelişkili biçimlerde etkiledi. Birçok
durum, kadınlar üzerindeki kısıtlamalara
ve daha büyük toplumsal cinsiyet
farklılaşmalarına yol açtı. Hükmetme hakkı,
miras yolu ile geçtiğinden, erkek seçkinler
için eşlerinin doğurduğu çocukların
kendilerinden olması aşırı önemli idi. Bu
nedenle birçok devletteki seçkin kadınlar
daha fazla tecrit edildiler, zinaya ilişkin
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katı yasalar yürürlüğe konuldu, bu yasalar
bazı durumlarda seçkin olmayan kadınlara
da uygulandı. Kadının kendi akrabaları
ile ilişkileri, kocasının akrabaları ile olan
ilişkilerden daha önemsiz bir hale geldi.
Kadınların konumları da akraba grupları
içerisindeki konumlarına kıyasla daha
ikincil ve bağımlı hale getirdi. John Aylmer,
evli bir kraliçenin bile meşrutiyetle hüküm
sürebileceğini, çünkü özel yaşamında
kocasına tabi iken kamusal hayatında, hem
ona hem de tebaasındaki tüm diğer erkeklere
hükümdar olabileceğini ifade etmiştir. Bu
tipik bölünmüş kimlik kavramıdır. Kadın
hükümdarlığının savunucuları, bu edenle
cinsiyet ile toplumsal cinsiyeti birbirinden
açık bir şekilde ayırt etmişler hatta kadın
hükümdarların
kamusal
karakterleri
için ideal bir hal olarak çift cinsiyetçilik
düşüncesine
yaklaşmışlardır.
Savaş
halinde ise, yenilen kadınsı ifadeler ile
değerlendirilirken, kazanan zaferini erkeksi
ifadeler ile kutlamışlardır. 20 yüzyılın
başında İrlandalı bir yorumcu “kan dökmek
bir arınma ve kutsama törenidir ve bunu
dehşet olarak yorumlayan millet erkekliğini
yitirmiştir”
ifadesini
kullanmıştır.
M.Ö. 500- M.S. 1800 zaman aralığında
yurttaşlık kavramı gelişmiştir. 18. Yüzyıl
düşünürleri ve siyasi liderleri, kadınların
siyasi haklardan mahrum bırakılmasını
savunurlarken, kadınların düşük zekalarına
ve evlilik içerisinde bağımlı olma hallerine,
bir de ahlaki meseleleri eklemeye başladılar.
Kadınlara verilen siyasi rol, kocalarını ve
oğullarını yuvalarının güvenli ve huzurlu
ortamından çıkaracak medeni erdeme,
ahlaka ve kamu hizmetine teşvik etmekle
sorumlu olan “cumhuriyet kadınlığı” idi.
Siyasi ve ulusal devrimlerin demokratik
hükümetleri kurduğu bölgelerde kadınların
siyasi haklarından mahrum bırakılması,

HİKMET 34 - Kasım 2020

19. yüzyılda kadın hakları hareketlerini
tetikledi. 19. ve 20. Yüzyıllarda ve hatta
öncesinde toplumsal cinsiyet ile siyasi
yaşam arasındaki ilişkiler hiçbir ülkede
kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bütün bu
gelişmeler sömürgecilik, sömürgecilik
karşıtlığı ve sömürgecilik sonrası ile ilişkili
idi8.
Yontma taş devrinden beri insanlar
kendilerini, günümüzde sanat veya kültür
diye
isimlendirebileceğimiz
vasıtalar
ile ifade etmeye çalıştılar. Bu kültürel
ürünlerin en büyük amacı; Tanrıları, ruhları
ve insan liderlerini onurlandırmak ve
övmek, insanlara, olayları ve gelenekleri
hatırlatmak, avın iyi geçmesine katkıda
bulunmak için yaratılmışlardı. Herhangi bir
kültürde, belli bir kültürel ürünleri çıkarmak
için gerekli görülen eğitim, çok kapsamlı olsa
da, yazının geliştirilmesi bundan çok daha
uzun bir örgün eğitim dönemi gerektirdi.
Yazı yazan ve yazıyı kullanan insanların
tamamına yakını erkeklerdi. Kadınlar okuma
yazma öğreten okullara gittilerse de, devlet
memurluğu, yöneticilik veya yazmanlık
gibi işlere alınmadıklarından ebeveynler
istihdam edilmeyecek kız çocuklarına para
harcamak istemediler. Geç dönem Mısırlı
yazmanlardan Ankhsheshong’un belirttiği
gibi “Bir kadını eğitmek, iki tarafı da
delinmiş bir torbada kum taşımak gibidir”
demiştir. Kadınların eğitim fikrine açık
olan elit aile içinde büyüyen Ban Zhao
(M.Ö. 50 – M.S.15) yılları arasında yaşamış
Çin’deki Han Hanedanlığı zamanında ölen
erkek kardeşinin yerine saray tarihçiliği
görevini devralmıştı. Şiirler, denemeler
ve hatıratların yanı sıra, en iyi bilinene
eseri olan Kadınlara Talimatlar kitabın da
“Kadınlar mütevazı biçimde diğerlerine

boyun eğsinler, onlara saygı göstersinler,
kendilerinden önce diğerlerine öncelik
versinler, kendilerini sona koysunlar. Kadın
iyi bir şey yaparsa, bundan bahsetmesin, kötü
bir şey yaparsa bunu inkar etmesin. Gözden
düştüğünde buna katlansın, başkaları
ona kötü söz söylediğinde veya kötülük
yaptığında buna tahammül etsin. Her zaman
tir tir titrer ve korkak görünsün. Eğer bir
koca, karısına söz geçiremezse, otoritesini
gösteren davranış kurallarını terk edilmiş ve
bozulmuş olur. Bir kadın kocasına hizmet
etmezse o zaman düzgün ilişki ve şeylerin
düzeni bozulur ve yıkılır” demiştir. Ban
Zhao “En ihtişamlı kadın, erkekler arasında
hakkında iyi veya kötü en az konuşulan
kadındır” diye vurgulamıştır. 15. yüzyıl da
bir İtalyan hümanisti şöyle diyordu “Güzel
konuşan kadın iffetli değildir”. Japonya
da bir Shogun “Kadınların yeteneklerinin
geliştirilmesi zararlıdır” derken, Çin de
“Sanatta ve edebiyatta yeteneksiz kadın
erdemleri” toplumsal kabul gören düşünce
idi. Rönesans dönemi, 14. Yüzyılda
İtalya’da başlamıştır ve kültür anlamında
“modern” çağın başlangıcı olarak kabul
edilir. Rönesans döneminde, üst ve orta
sınıf kentlilere, sanat, müzik ve edebiyata,
seküler konular ve temalarla beraber değer
verilmeye başlandı. Ama yine de 18.
Yüzyıl sonlarına kadar okuma öğretilen
kız çocuklarına yazma öğretilmedi, çünkü
kız çocukları erkek çocuklarına göre okula
daha kısa süre devam edebildiler. Gerçi
17. Yüzyılda Ursulines gibi kadın öğretim
sistemlerinin çoğalması kız çocukları için
bir şanstı. Kadınlara okuma öğretip yazma
öğretmemek sadece ekonomik bir karar
değildi, dönemin ideal kadınına ilişkin
fikirlerinde bir sonucu idi. 1710 ile 2010
arası demokrasi, modernite ve okuyazarlılık
ile beraber kadına bakış yapısı da değişmeye
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başladı. Ama eğitim ile yine de Japonya
örneğinde olduğu gibi kız çocukları “iyi
eşler ve akıllı anneler” olmaları için
eğitim şarttı. UNESCO’nun 1960’lardan
beri tuttuğu istatistiklerde görüldüğü gibi,
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel
eğitimde en düşük, orta eğitim sonrasında
ise en yüksek düzeyde olduğu ortaya
konulmuştur. 1970’lere kadar eril zamirler
ve kelimeler hem kadınlar hem de erkekler
için kullanılmıştır. Kadın dili ve kadın sanatı
gibi kavramlar daha fazla fırsat eşitliğini
savunanlar tarafından değil, Aristoteles,
Aquinas “Kadın doğal olarak erkeğe
tabidir, çünkü erkeğin akıl yürütme yetisi
daha üstündür” veya Wu Hao gibi beyin
ve rahmi ilişkilendiren biyolojik yaklaşım
gösterenler
üzerine
temellendirildiği
vurgulandı. 1990’larda Batılı kuramcılar,
sosyal inşacı bir bakış açısı ile, toplumsal
cinsiyet farklılıklarının toplumsal olarak
inşa edildiğini, tarihsel olarak değiştiğini
ve hatta belki de performatif ve kolayca
yönlendirilebilir olduğunun kabul edilmesi
durumunda “kadın dili” üzerine, konuşmanın
pek bir anlamı olmadığını savundular.
Eğitimin daha da yaygınlaşmasının,
geleneksel kültüre nasıl etki edeceğini
söylemek zordur, kaldı ki geçmişte kuşkusuz
dış etkilere maruz kalmalarına rağmen
tüm bunlar kaybolmamıştır. 21. Yüzyılın
başlangıcından beri toplumsal cinsiyet ile
kültür arasındaki ilişki birbiri ile çelişen
eğilimlerle doludur9,10.
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ÜSKÜP BELEDİYESİ ESKİ REİSİ SALİH ASIM BEY’İN
ÜSKÜP TARİHİ VE CİVARI ESERİ
Prof.Dr.Süleyman BAKİ

ÖZET
Osmanlı coğrafyasının nadide bölgesi olan Rumeli’nin önemli merkezlerinden biri
olan Üsküp şehri, asırlar boyunca Osmanlı-Türk kültürünün kıymetli eserlerine evsahipliği
yapmış Vilayet ve Sancak merkezidir. Üsküp, 1392 yılında Sultan Yıldırım Beyazıd
devrinde Yiğit Paşa Bey komutasında fethedilerek Rumeli’deki Osmanlının siyasi, kültürel
ve sosyal alanlarda merkezi şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bosna, Arnavutluk ve
Sırbistan’ın fütühatında ordunun komuta merkezi yine Üsküp olmuştur. 1912 yılına kadar
Osmanlı hakimiyeti altında kalan şehir halen bu kültürün izlerini taşımaktadır. Üsküp Türk
Çarşısı başta olmak üzere camileri, tekkeleri, hanları ve hamamlarının yanısıra Üsküp
Kalesi ve Taşköprüsü ile birlikte Üsküp, Osmanlı ruhunu geçmişten günümüze kadar
yaşatmaktadır.
Üsküp şehrinin tarihi hakkında Osmanlı devrinde kaleme alınmış bir çok eserde bilgiye
rastlamak mümkündür. Bu eserlerden biri Osmanlı devrinde Üsküp Belediye başkanlığı
yapmış olan Üsküplü Salih Asım Bey’in kaleme aldığı Üsküp Tarihi ve Civarı isimli
eseridir. Eser, Sultan Mehmed Reşad’ın Rumeli Seyahati esnasında padişaha sunulan bir
raporun neticesinde kaleme alınmış bir eserdir. Bu makalede eser ve eserin müellifi olan
Salih Asım Bey hakkında kısaca bahsetmiş olacağız. Konu üç kısımda ele alınacaktır:
Üsküp Tarihi ve Civarı eserinin hikayesi ve basımı; Salih Asım Bey’in hayat hikayesi ve
kişiliği ile Üsküp Tarihi ve Civarı eserinin muhtevası.
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THE HISTORY AND VICINITY OF SKOPJE BY SALIH ASIM
BEY, FORMER MAYOR OF THE SKOPJE MUNICIPALITY
Prof.Dr.Süleyman BAKİ

ABSRACT
The city of Skopje, one of the important centers of Rumelia, a precious region of Ottoman
geography, is the center of the province and district that has hosted precious works of
Ottoman-Turkish culture for centuries. Skopje was conquered under the command of Yigit
Paşa Bey in 1392 during the reign of Sultan Yıldırım Beyazıd and became one of the
central cities of the Ottoman Empire in the political, cultural and social fields in Rumelia.
In the conquest of Bosnia, Albania, and Serbia, the command center of the army was again
Skopje. The city, which was under Ottoman rule until 1912 still carries traces of this culture.
Skopje, with its Turkish Old Bazaar, mosques, dervish lodges, inns, and Turkish baths as
well as Skopje Castle and Stone Bridge, keeps the Ottoman spirit alive from the past to the
present. It is possible to find information about the history of the city of Skopje in many
works written in the Ottoman period. One of these works is the work of Skopje History and
Its Vicinity, written by Salih Asım Bey from Skopje, who was the Mayor of Skopje in the
Ottoman period. It is a work written as a result of a report presented to the Sultan during
Sultan Mehmed Reşad’s visit to Rumelia. In this article, we will briefly talk about the work
and its author, Salih Asım Bey. The subject will be covered in three parts: the story and
publication of Skopje History and Its Vicinity; The life story and personality of Salih Asım
Bey and the content of Skopje History and Vicinity.
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1- Üsküp Tarihi ve Civarı eserinin Araştırmaları Merkezi Yayınları’ndan
hikayesi
yayınlanması gündeme geldi ve nihayetinde
varılan mutakabakat çerçevesinde eserin
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat yayım hazırlıkları Üsküp’te Logos-A
Fakültesi’nden 1998 yılında mezun yayınevi tarafından tamamlandı ve Rumeli
olduktan sonra 1998-2001 yılları arasında Türkleri Vakfı tarafından 2004 yılında
Yüksek Lisans döneminde master çalışması İstanbul’da basımı gerçekleşti. Eserde, Salih
olarak “Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, Asım’ın hayat hikayesine, eserin günümüz
Kelami Görüşleri ve Telhisu’l-Kelam Eseri” Türkçesi ile sadeleştirilmesine ve eserin
konusunu çalışırken boş vakitlerimde Osmanlıca orjinal metnine yer verildi. Ayrıca
ta küçük yaşlarda evimde ve meclis ilk defa Salih Asım Bey’in resmine de yer
sohbetlerinde ismini duyduğum Üsküplü verildi. 120 sayfadan oluşan eserde Takdim,
Salih Asım’ın Üsküp Tarihi ve Civarı Sunuş ve Önsöz bölümlerinden sonra Salih
isimli eseri üzerinde çalışmaya başladım. Asım Bey’in haytı ve şahsiyeti ile eserlerini
Eseri Bursa’da bir sahhaftan temin ihtiva eden Giriş kısmına yer verilmiştir.
etmiştim. Aynı anda hem master tezime Devamında eserin Osmanlıca’dan günümüz
çalışıyor, vakit buldukça bu eseri günümüz Türkçesi’ne
yapılan
sadeliştirmesine
harflerine dönüştürmeye ve sadeleştirmeye yer verilmiştir. Akabinde eserin orjinal
başlamıştım. Master tezimi tamamlayıp Osmanlıca metni yer almaktadır.1 Rumeli
2001 yılında Üsküp’e kesin dönüş yaptıktan Türkleri Vakfı tarafından yayınlanan bu
sonra bu eser üzerinde çalışmalarımı daha da eser takriben 10 yıl önce Üsküp’te Davut
derinleştirmeye başladım. Üsküp Üniversite Paşa Hamamı Sanat Galerisi’nde merhum
Halk Kütüphanesi ve Makedonya Devlet Fahri Kaya’nın tanıtımıyla Rumeli Vakfı
Arşivin’de araştırmalarıma devam ettim. ve Logos-A Yayınevi evsahipliğinde
Özellikle Salih Asım Bey’in hayatı hakkında tertiplenen program ile ilk defa tanıtımı
bilgilere ulaşmaya başladım. Bilhassa yapıldı. Bu vesileyle her iki kuruluşa bir
Makedonya Devlet Arşivi’nde Üsküp Türk daha teşekkür ederim. Ayrıca, tavsiyelerini
Belediyesi Dizini (Fond za Turska Skopska esirgemeyen merhum Fahri Kaya’ya, eseri
Opştina)’nde Üsküp Belediyesi hakkında baştan sona gözden geçiren hocam Prof.
bir çok kıymetli arşiv belgesi mevcuttur. Bu Dr.Mefail Hızlı’ya, Milli Tarih Enstitüsü
belgeler üzerinde bir yıl kadar çalışmanın müdürü doktora hocam tarihçi Prof.Dr.Dragi
ardından elde ettiğim bilgileri yazıya Gyorgiev’e ve Üsküp Üniversite Halk
döktükten sonra 2004 yılında Üsküp’te Kütüphanesi müdürü müteveffa Dimitar
Logos-A Yayınevi sahibi dostum Adnan Dimitrovski’ye şükran borçluyum.
İsmaili Bey’le böyle bir eserin Logos-A
Yayınevi tarafından basılması konusunda
Üsküp Tarihi ve Civarı, Salih Asım
mutabık kaldık. Aynı dönemde İstabulda’ki 1
Bey, Rumeli Araştırmaları Merkezi YayınlaRumeli Türkleri Vakfı Başkanı Üsküp’lü
rı, Reşit Bey Kütüphanesi Serisi:1, Rumeli
Reşid Bey’in torunu sayın Melek Aras
Türkleri Vakfı Yayınları, (sadeleştiren: SüleyBey’in, kitabın müellifi Salih Asım Bey ile
man Baki), İstanbul, 2004 (Eserin yayınlanaynı aileleye mensub olduğunu ve bu eserin
masında katkısı olan Melek Aras ve Adnan
Rumeli Türkleri Vakfı’na bağlı Rumeli İsmaili’ye teşekkür ederim.)
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Bu eser, 2020 yılında Köprü Derneği’ne
bağlı Divan Yayıncılık tarafından 2. baskısı
yapılarak yayınlanmıştır.
2- Salih Asım Bey’in hayat hikayesi
ile kişiliği
Salih Asım Bey’in hayatı hakkında
kaynak ve biliglere çok az sahip
olduğumuzu belirtmek gerekir. Salih Asım
Bey 1869 yılında Üsküp’te doğdu. Babası
Müftüler ailesine mensup Hacı Rüstem
Bey’dir. Eserin dış kapak kısmında şu ifade
geömektedir: Üsküplü Müftlülü’lerden
Hacı Rüstem Bey oğlu Salih Asım. Eserin
iç kapak kısmında ise şu kayıd mevcuttur:
Üsküplü Simitçilerden Hacı Rüstem Bey
oğlu Salih Asım.
Salih Asım Bey, eserinde bizzat
kendisinin de ifade ettiği gibi Müftüler ailesi,
Ayanzadeler ailesi gibi Simitçiler kabilesine
mensupturlar. Üsküp’ün eşrafından sayılan
Simitçiler ailesi, en az dört asırdır Üsküp’te
yaşayan en eski Müslüman Türk ailelerinden
birisidir. Hacı Galib Bey, Hacı Yaşar Bey’in
oğlu Memduh Bey, İdris Bey’in oğlu Şahin
Bey, Müftüzade Münir Bey, Cavid Bey’in
oğlu Raşid Bey, Hacı Hüseyin Bey, Hafız
Ali Bey ve Hacı Rüstem Bey ve oğlu Salih
Asım Bey bu aileye mesnuptur. Ayrıca
Salih Asım Bey eserinde, Üsküplü olan ve
Sultan II.Beyazıd’ın da hocası/şeyhi olan
Şeyh Lüfullah Efendi’nin de ecdadından
biri olduğunu ifade eder. 1935 senesinde
Üsküp’te 66 yaşında vefat etmiştir, cenazine
binlerce insan iştirak etmiş ve Üsküp’ün
en büyük kabristanlığı olan Gazi Baba
Mezarlığı’na defnedilmiştir.
Salih Asım Bey, ilk eğitimini Üsküp’te
İsa Bey Medresesi’nde tamamlar. 1869
yılında kurulan Üsküp Belediyesin’de 1888

yılından itibaren 1896 yılına kadar birinci
dönemi olarak 8 yıl belediye başkanlığı
yapmıştır. Daha sonra 1899 yılında tekrar
belediye başkanlığına tayin edilmiştir.
Belediye başkanı seçilmeden önce de
eski belediye başkanı Hasan Sabri Efendi
zamanında 1884-1885 yıllarında Üsküp
Belediye meclis idaresi azası olarak da
görev yapmıştır. Sultan Reşad’ın 11-15
Haziran 1911’de Üsküp’ü ziyareti esnasında
da belediye başkanı olarak da heyette
bulunumştur. Ayrıca belediye başkanlığı
döneminde Kosova Vilayeti Valisi Hafız
Mehmed Paşa devrinde Üsküp’ün en
önemli mekteplerinden Mekteb-i Sanayi’
(Zanaatlar Okulu)’nun da kurucusu ve
hey’et başkanıdır. Bunun yanısıra Mekteb-i
Sanayi’ okulunun yanında Islahhane adıyla
da fakir çocuklar için de bir mektebin
inşasını da gerçekleştirmiştir. Bugün bile
Üsküplüler arasında bu isimle anılan
Islahhane’de büyük modern şehir parkının
da yapılmasına öncülük etmiştir. Hakeza
Serava deresenin ıslahı ve sed duvarlarının
yapımının yanısıra, 1896 yılında taşan Vardar
nehrinin kıyı duvarlarını yeniden tamir
ettirmiş, hasar gören tarihi Taşköprüsü’nü
de restore ettirmiştir.
Salih Asım Bey, Üsküp’te ilk defa
fakir halk için belediye sandığından ucuz
ve kaliteli ilaçların satıldığı bir Belediye
Eczanesi’nin açılmasını da sağlamıştır.
Yani Üsküp’te modern eczaneciliğin de
öncüsüdür. Osmanlı Devleti tarafından da
bir çok rütbe nişan ile de taltif edilmiştir.
Bunlar arasında 2.dereceden mülki rütbeye,
4.dereceden Osmani ve 4.dereceden Mecidi
nişanlarına layık görülmüştür.
Osmanlı’nın çekilişinden sonra da faal ve
yardımsever kişiliğe sahip olan Salih Asım
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Bey, Krallık Yugoslavya zamanında merkezi
Üsküp’te bulunan ve 1919’da kurulan İslam
Muhafaza-yı Hukuk Cemiyeti’nin (parti) de
kurucu üyesidir. Bu cemiyetin yayın organı
“Hak” gazetesi de Üsküp’te Halil Kazım
Matbası’nda basılmıştır. 3 Şuabat 1932
yılında Krallık Yugoslavya’sında Reisu’lUlema’nın himayesi altında Üsküp Ulema
Meclisi’nin kararı ile Üsküp’te kurulan
“Şefkat” İslami Hayır Cemiyeti’nin idare
heyetinin (yönetim kurulu) başkanlığı
görevinde de bulunmuştur.
Tahsilinin yanısıra bulunduğu görevler
itibariyle de onun bilgisi, tecrübesi ve
şahsiyeti bizim için önem arzetmektedir. O,
hem belediye başkanlığı yapmış, Üsküp’ü
imar etmiş, yardım derneklerinde kruculuk
vazifesi üstlenmiş, Mekteb-i Sanayi ve
Islahhane okulunu inşa ettirmiş, hem de
siyasi anlamda Osmanlı idaresinde devletin
en üst kademelerinde yer almış, Osmanlı’nın
çekilişinden sonra da Müslümanlar’ın
hukunu savunan siyasi oluşumlarda yer
almıştır. Tüm bu yoğunluğunun yanısıra
Üsküp Tarihi ve Üsküp Tarihi ve Civarı
isimli iki eserin de müellifidir. O, iyi
yetişmiş bir Osmanlı münevveri, bir devlet
adamı ve bürokratı, eğitimci, hayırsever ve
muharrirdir, yazardır. Örnek bir şahsiyettir.2

2
Daha geniş bilgi çin bkz: Üsküp
Tarihi ve Civarı, Rumeli Vakfı Türkleri Yayını
(sad: Süleyman Baki); Salname-yi Vilayet-i
Kosova, VII, Üsküp, 1314; Yazıcı, Nesimi,
“Salih Asım’ın Eserlerinde Üsküp”, Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, İstanbul Üniversitesi Basımevi,
İstanbul, 1995, s.51-54; Kaya, Fahri, Makedonya Türklerinden İz Bırakanlar, Köprü
Derneği Yayınları, Üsküp, 2008, s.27-41.
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3- Üsküp Tarihi ve Civarı eseri ve
muhtevası
Elimizdeki bilgilere göre Salih Asım
Bey’in iki eseri mevcuttur. Her iki eseri de
Üsküp tarihi ile ilgilidir.
a- Üsküp Tarihi (Tarihçe)
Bu eser bizzat Salih Asım Bey tarafından
güzel bir rik’a yazısı ile kaleme alınan
elyazma nüsha, dönemin padişahı Sultan
V.Mehmed Reşad’ın 5-26 Haziran 1911
tarihleri arasında süren Rumeli Seyahatı
esnasında 11-15 Haziran 1911 tarihlerinde
Üsküp ziyareti esnasında padişaha takdim
edilmiştir. Bu nüshanın orjinal ismi
olmamakla beraber Salih Asım tarafından
“Tarihçe” olarak isimlendilmiştir. Bu
nüsha halihazırda Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi’nde mevcuttur. 6 varaklık olan
bu elyazma nüshanın mukaddimes kısmında
11 Cemaziye’l-ahir 1329 (8-9 Haziran 1911)
tarihi kayıtlıdır. Bu eser Sultan Reşad’a
takdim edildikten sonra muhtemelen
bu yolla Topkapı Sarayı’na ve müzeye
gelmiştir. Daha sonra bu elyazma nüsha
3 Temmuz 1327 (16 Temmuz 1911)’de
Üsküp’te Kosova Vilayet Matbaası’nda
“Üsküp Tarihi” ismiyle 10 sayfa olarak
kitapçık şeklinde basılmıştır. Bu eserde
Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemimden ve
bu dönemde yapılan eserlerden ve kişilerden
bahsedilmiştir.3
b- Üsküp Tarihi ve Civarı
Salih Asım Bey’in Üsküp’te basılan ve
benim de 2004 yılında günümüz Türkçesi
ile sadeleştirdiğim eseri olan Üsküp Tarihi
ve Civarı, bir önceki başlıkta bahsi geçen
3
Üsküp Tarihi ve Civarı, Rumeli Vakfı Türkleri Yayını, (sad.S.Baki), s.18-19.
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16 Haziran 1911 basımlı Üsküp Tarihi
isimli eserinin çok daha genişletilmiş
halidir. Üsküp Tarihi ve Civarı isimli eser,
bir önceki Üsküp Tarihi isimli eserden 21
sonra miladi 17 Haziran 1932, hicri olarak
16 Safer 1351 yılında Üsküp’te Halil Kazım
Matbaası’nda Osmanlıca olarak basılmıştır.
40 sayfadan oluşan bu eserin bir diğer
özelliği Osmanlı idaresinin 1912 yılında
Üsküp’ten ayrılmış olmasından sonra Sırp
Krallığı’nda Osmanlıca Arap harfleriyle
1932’de
Üsküp’te
yayınlanmasıdır.
Demekki Üsküp ve civarında Osmanlıca
hala varlığını sürdürmüştür. Bilindiği üzere
1928’de Türkiye Cumhuriyeti’nde Harf
inkilabı gerçekleşmiştir.
Eserde, mukaddime, ana bölüm ve
ilave bölümlerinden oluşmaktadır. Salih
Asım Bey, eserin mukaddimesinde, 24
sene önce yazdığı Üsküp Tarihi (Tarihçe)
kitabında eksik gördüğü bazı olayların tarih
kitaplarından yaralanarak tamamlamayı
düşündüğünü belirtir. Bir önceki eserine
kıyasla bu eserinde olayları daha genişçe
ve sade bir dille anlatmaya çalıştığını dile
getirir. Kitabın sonuna doğru ise bu eserin
siyasi ya da askeri gayelerle yazılmadığını,
sadece Üsküp’ün geçirdiği tarihi safhaları
kaydetmek istediğini belirtme ihtiyacı
duyar.
Eserde, Üsküp’ün zirai ve ticari
yönünden
tanıtılmasının
ardından,
Üsküp’teki mektep, medrese, tekke,
vakıf, imaret, mezarlık, hamam, çeşme,
köprü, han, cami vb. Osmanlı devrine ait
eserlerden bahseder. Bunların yanısıra,
Osmanlı döneminde Üsküp’te doğmuş,
yaşamış veya görev yapmış ünlü kişileri de
zikreder. Tarihi olay ve eserlerin haricinde
Üsküp’ün demografik yapısına da temas

eder. Üsküp’te hangi millet ve dine mensup
olanların sayısı hakkında da önemli bilgiler
verir. Osmanlı devrindeki Üsküp’ün idari
ve siyasi yapısından bahseden müellif,
civardaki köylerin isimlerine ve Üsküp’te
yaşayan eski Üsküp aileleri ve kabilelerine
de değinir. Kitabın sonuna doğru Üsküp’ün
tarihi sürecine temas ederek kıymetli
bilgiler verir.
Bu eser, Üsküplü ve Üsküp Belediye
başkanlığı yapmış birinin Osmanlı devri ile
Osmanlı sonrası Üsküp’ten karşılaştırmalar
yaparak bahsetmesi ve bize değerli bilgiler
aktarması açısından araştırmacılar ve
sosyo-tarihçilikle uğraşanalar açısından çok
önemlidir.
Müellif bu eseri yazarken faydalandığı
kaynakları da dipnotlar halinde göstermiştir.
Bu açıdan da modern anlamda araştırma ve
eser telif edeneler için de önemli bir eserdir.
Faydalandığı eserlere baktığımızda hangi
kaynaklardan bilgi edindiğini de görmek
mümkündür. Mesela, Evliya Çelebi’nin
Seyahatname’si, Osmanlı devrinin ilk
ansiklopedik eseri olan Taşköprülüzade’nin
Şakayık-ı
Numaniye’si,
Şemseddin
Sami’nin Kamus’l-A’lam’ı, Resimli Osmanlı
Tarihi, Kosova Vilayeti Salnamesi (1311),
Cevdet Paşa’nın Tarih-i Cevdet’i, Mehmed
Vecihi’nin Mufassal Tarih’i, Hayrullah
Efendi’nin Tarihi, Hamid Vehbi’nin
Meşahir-i İslam’ı, Haritalı Osmanlı Tarihi,
Coğrafya-yı Umumi ve Glasnik Gazetesi
gibi eserlerde istifade etmiştir. Ayrıca kendi
bilgi ve müşahadelerine çoğu zaman yer
vermiştir.
Sonuç olarak Salih Asım Bey, bu
eserinde ifade tarzı, metodu, kullandığı
kaynaklar, serdettiği bilgiler, onun ilmi
kişiliği hakkında bize ipucu vermektedir. O,
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Osmanlı devletinini Balkanlar’da yetiştirdiği
en önemli devlet adamlarından biri, cesur
ve velud bir yazar, belediyeci, idareci ve iyi
bir siyaset adamıdır. Konuşmamı bitirirken
merhumu bir daha rahmetle yad ediyorum.
Bir Üsküplü olarak ve Üsküp aşığı olarak
bana Üsküp’ü sevdiren bir kaç kişiden birdir
Salih Asım Bey. Üsküp Tarihi ve Civarı
kitabı bana Üsküp’ü daha iyi tanımama ve
sevmeme vesile olmuştur. Bu eser hakkında
söylenecek daha çok şey olabilir. Fakat ben
burada dönemin önemli mutasavvıflarından
ve ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın
da ilk şiirini düzelten Rufai Dergahı şeyhi
Şeyh Sa’deddin Sırri Efendi’nin kaleme
aldığı ve müellifin eserinini sonunda yer
verdiği şu hoş beyitle bitirmek isterim:

“Üsküb’ün tarihini yazmak için,
Herkesin gönlünde vardı bir emel;
Yazdı Salih Beyefendi, muntazam,
Cümle tafsilatı ile pek bi-bedel;
Gel oku dikkatle “Üsküb Tarihini”,
Pek mükemmel, pek mübeccel, pek
güzel” (hicri 1350)

(Üsküp’ün tarihini yazmak için herkes de
bir istek vardı, Salih Beyefendi açıklamlarla
benzeri olmayan düzgün bir şekilde yazdı.
Gel sen de oku Üsküp Tarihi’ni, çünkü çok
mükemmel, çok yüce ve çok güzel – 1932)
Bir hatırlatma olması babından
MATÜSİTEB başkanlığım döneminde
Çayır Belediyesi ile işbirliğinde Üsküp
Belediyesi onayıyla Üsküp’te bazı sokak
24

ve cadde isimlerinin birçok ünlü Türk
şahsiyetin taşıması için yaptığımız girişimler
neticesinde Üsküp Türk Çarşısı’nda Salih
Asım ismini yaşatmak nasip oldu. Eski ismi
Podgrage sokağı (MATÜSİTEB’in eski
genel merkezi, Destan kebapçsının olduğu
sokak) olan sokak artık Salih Asım olarak
geçmektedir.
Ayrıca, Salih Asım Bey’in Üsküp Tarihi
ve Civarı eseri Prof.Dr.Dragi Gyorgiev
tarafından Makedonca’ya da tercüme
edilmiş ve Makedonya Müzesi yayınlarından
çıkmıştır. Arnavutça tercümesi ise Prof.
Dr.Adnan İsmaili tarafından yayına
hazırlanmaktadır.
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ÖZET
Kuzey Makedonya, kendi sınırları içerisinde hoşgörülü bir toplumun meydana gelmesi için
entegre edilmiş eğitim sisteminin geliştirilmesi önemli bir alan olduğu ve ihtiyaç duyulduğu
bir sisteme gidildiği görülmektedir. Kuzey Makedonya’da bir toplumun var olması için
entegre eğitimi ve entegrasyon en önemli çalışmalardan biri olup, son yıllarda bu tür eğitim
sorunları ile ilgilenerek entegrasyon alanın geliştirilmesine gidilmektedir. Entegre Eğitimi
alanında modeller geliştirmeye başlandı ve özel eğitim modeli olarak karşımıza çıkmakta
olan modeller, çoketnikli toplumlarda bütün etnik toplumların da katıldığı örnek alınabilecek
bir modeller olduğu görülmektedir. Bu eğitim modeleri ile öğrenciler, öğretmenler ve
ebeveynler çok etnikli değerlerin inşa edilmesine, entegre edilmelerini kapsamaktadır.
Entegre eğitimi ile her öğrenciye yönelik hazırlanmış bireysel yaklaşım, iki dili yaklaşım,
ekip ve ikili çalışma şekli ile gerçekleştirilen etkinlikler, oyun ile eğitim, eğitim-öğretim
sürecinin daha anlamlı ve etkin olmasını sağlamaktadır. Bu yaklaşımlar ile toplumlardaki
çoketnikli özellikler kullanılarak birlikte yaşama, daha sağlıklı yaşam için hem öğrenciler,
ebeveynler hem de öğretmenler hayat yetenekleri ve becerilerini zenginleştirileceğinin
düşüncesinin içinde olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Makedonya, Eğitim, Sistem, Yeni eğilim, Çocuk.
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NEW TRENDS IN NORTH MACEDONIA EDUCATION SYSTEM
Asst. Prof. Dr. Osman Emin
Faculty of Philology, Ss. Cyril and Methodius University,
Skopje/North Macedonia
osman_emin@hotmail.com

ABSTRACT
North Macedonia in the area of its borders is known as a country with a lot of different societies and
nationalities. It is seen that the development of an integrated education system is an important area
and a system is needed for the formation of a tolerant society within its borders in North Macedonia.
Integrated education and integration are one of the most important studies for the existence of a
society in North Macedonia, and in recent years, the field of integration has been developed by
dealing with such education problems. In the field of Integrated education, new models are being
made and specific educational models are being developed. The Integrated education movement in
Macedonia is an attempt to bring together all societies, children, parents, etc. In the multi-ethnical
societies, all ethnic societies should be guided by this model. With these educational models,
students, teachers, and parents are encouraged to bring together those effective values. With the
integrated education, the individual approach prepared for each student, the bilingual approach, the
activities carried out with a team and pair work style, education with games make the educationtraining process more meaningful and effective. With these approaches, it is seen that the life skills
and skills of both students, parents, and teachers will be enriched for a healthier life by using multiethnic features in societies.
Keywords: North Macedonia, Education, System, New trend, Child.
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1. Giriş
Bu çalışma, kültür kavramından yola
çıkılarak eğitim sisteminin irdelenmesi, çok
tartışılan entegre, çokkültürlülük, kültürler
arası kavramı tanımlanarak, kavramın temel
özelliklerinin belirlenmesi, öğretme-öğrenme sürecinde kültürler arası eğitim ve çok
kültürlü bir ortamın tasarlanması ve bireylerin sahip olması gereken yeterliklerin ortaya
konulması amacıyla kurgulanmıştır. Kuzey
Makedonya, kendi sınırları içerisinde hoşgörülü bir toplumun meydana gelmesi için entegre edilmiş eğitim sisteminin geliştirilmesi
önemli bir alan olduğu ve ihtiyaç duyulduğu
bir sisteme gidildiği görülmektedir. Kuzey
Makedonya’da bir toplumun var olması için
entegre eğitimi ve entegrasyon en önemli
çalışmalardan biri olup, son yıllarda bu tür
eğitim sorunları ile ilgilenerek entegrasyon
ve çok kültürlülük alanın geliştirilmesine gidilmektedir. Bütün bunlara rağmen yeni eğilim olarak çok kültürlülük, entegre eğitimi
ve kültürler arası eğitim alanında modeller
geliştirmeye başlandı. Ancak kültürler arası
eğitime ve çok kültürlülüğe yönelik farklı
bakış açıları incelendiğinde, karşıt görüşlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Çok kültürlülüğü savunan bilim adamlarının temel
savunuları, toplumsal yapının farklılıklarla
zenginleşip demokratikleşmesiyken, karşıtların görüşlerinde ise çokkültürlülüğün toplumsal yapıyı ve bütünlüğü parçalayıcı bir
yapıya sahip olduğu dile getirilmektedir. Bu
çalışma kapsamında Makedonya eğitim sistemi ve kültürler arası eğitim-öğrenme, genellikle çok kültürlülüğün ve çok dilliliğin
o topluma yansıması şeklinde görülmüştür.

ludur. Eğitim kapsamlı bir olaydır. Okul dışında, okul öncesinde ve okul sonrasında insan yaşantısının sürdüğü tüm zamanlarda ve
alanlarda sürüp gider. Çok boyutlu olan eğitim aynı zamanda sosyal, kültürel, politik ve
ekonomik olaylarıyla da yakından ilgilenir.
Eğitim aynı zamanda ulusal bir nitelik taşır.
Ulusal kalkınmanın en önemli öğesi olan insan gücü, eğitim yoluyla sağlanabilir, eğitim
bireyleri ise ulusal amaçlar doğrultusunda
yetiştirir. Eğitim, en genel anlamıyla, insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.
Bu süreçten geçen insanın kişiliği farklılaşır. Bu farklılaşma eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla
gerçekleşir. Ayrıca eğitim, toplumun en geniş ve en yoğun faaliyet alanlarından biridir.
Kuzey Makedonya’da tarım toplumundan,
sanayi toplumuna, ardından bilgi toplumuna
geçişin, yaşanan göç olaylarının ve ülkeler
arasında, ekonomik, sosyal vb. amaçlarla
oluşturulan birliklerin, bu kavramların önemini daha da artırdığı söylenebilir. Toplumlar bu dönemde, yerelden evrenselliğe doğru
bir geçiş yaşamaktadırlar. Bu geçiş dönemi,
kültürel evrensel ilkelerin oluşturulmasını
ve farklı kültürlerin tanınırlığı, kültürler arası etkileşimin ivme kazanmasını zorunluluk
haline getirmiştir.

Kuzey Makedonya, Balkanların en
karmaşık bölgelerinden biridir. Balkanların kalbi sayılan Kuzey Makedonya, eski
tarihçiler tarafından bir ırklar müzesi olarak nitelenen Kuzey Makedonya, bugün de
çok uluslu bir devlet özelliği taşımaktadır.
Kuzey Makedonya, çok dili, çok dinli, çok
kültürlü bir mozaik bölgedir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Federal YugosEğitim, hem bireyler olarak yüksek lavya Devleti ile süren bağlılığı 8 Eylül
yaşam düzeyin elde etmenin, hem de toplum 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle biter.
olarak gelişmenin ve ilerlemenin başlıca yo- Bu tarihten itibaren meydana gelen değişik28
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likler ve getirilen bir takım anayasal değişikliklerden sonra Makedonya Cumhuriyeti eğitim sisteminde 1991 yılında çıkarılan
Eğitim Sistemi Yeniden Düzenleme Yasası
ile bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişikliklerden sonra Kuzey
Makedonya Eğitim Sisteminin genel amacı, “Çocuklar için mutlu bir çocukluk ve
hayata daha iyi bir başlangıcı teminat altına
almak, gençler için fırsat eşitliğini sağlamak, herkes için çeşitli hünerlerini geliştirerek ülkelerine zengin bir miras bırakacak
gelir teminini hazırlamaktır. Bunun yanı
sıra öğrencilerin, toplumsal beklentiler
karşısında kendi gereksinim ve özelliklerini tanımalarına ve gerçekçi bir benlik kavramı oluşturmalarına ve kendi yaşamlarıyla ilgili kararlar alabilmelerine yardımcı
olunmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.
Bunun için toplumlar, bireylerine daha iyi bir hayat tarzı sağlamak için,
eğitim sistemlerini diğer ülkelerin eğitim
sistemleriyle karşılaştırarak sürekli geliştirmek istenmektedir. Her ülke, toplumun
çağdaş gelişimlere uyabilmesi için eğitim
sistemini geliştirmek zorundadır. Bu gelişim için eğitim politikasını tahlil etmek ve
eğitime yönelik yaklaşımları geliştirmek
durumundadır.
Kendi eğitim sistemimizi başka
ülke eğitim sistemleriyle karşılaştırmak
zorunludur. Ancak yapılan tüm değişmeler
ve karşılaştırmalar gelişmiş Avrupa ülkelerinden örnekler alınmaktadır. Böylece aklımıza ilk gelen soru bizim devletimiz buna
ne kadar hazır olduğudur. Ülkelerin eğitim
sistemlerinin temelini eğitim programları
oluşturur. Çünkü, nasıl bir insan yetiştirileceği sorusunun cevabı eğitim programlarında ifadesini bulur. Eğitim, kalkınma-

nın temelini oluşturmaktadır. Kalkınmanın
sağlam ve sürdürülebilir bir yapıda gerçekleşmesi için; insan kaynaklarının gelişimine öncelik vermek, gelişen teknolojileri takip etmek, bireylerle sağlıklı iletişim kurmak ve iyi organize olabilmek gerekmektedir. İyi bir iletişim kurmak ise bireylerin
dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerinin gelişmesine bağlıdır. Kuzey Makedonya eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri okulöncesi, ilköğretim, lise (ortaöğretim) ve yüksek öğretim diye adlandırılan
öğretim basamaklarını kapsar. Okulöncesi
eğitim, henüz ilköğretim çağına gelmemiş
4-6 yaşları arasındaki çocukların eğitim
gereksinimini karşılar ve isteğe bağlıdır.
İlköğretim, genel olarak 6-14 yaşlarındaki çocuklara eğitim sağlayan dokuz yıllık
bir yetiştirme (temel eğitim) dönemidir ve
zorunludur. Gerek yönetim, gerek öğretim
programı bakımından bir bütünlük göstermektedir. Lise veya ortaöğretim, genellikle
14-18 gençlerin öğrenim gördükleri bir öğretim basamağıdır ve zorunludur. Genelde
dört yıl süren bu öğretim basamağı, ilköğretime dayalı en az üç yıllık bütün genel,
meslekî ve öğretim kurumlarını kapsar. İlk
öğrenimini tamamlayan her öğrenci, ilgi ve
yeteneği doğrultusunda istediği lise okullarından birine girebilir. Yükseköğretim, ortaöğretim üstünde en az dört yıllık eğitim
sağlayan tüm öğretim kurumlarını kapsar.
Eğitim, çocuklar için öğrenmeyi,
sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişimi arttırıcı ya da ilerletici etkisiyle bilinmektedir. Bunların yanında aldığı eğitim ile
çocukla yetişkin arasında sıcak bir ilişki geliştirmesine ve çocuk eğitim ve gerçek hayat
ayırımını yapmasını daha kolay sağlar. Yapılan araştırmalarda entegre eğitimin farklı
çeşitlerinin çocukların farklı gelişim alanla29
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rında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Entegre
eğitiminde gerçekleştirilen etkinlikler, ders
dışı aktiviteler ile çocuğun dil; konuşmada
akıcılık, yeni kelimeler öğrenme ve zihinsel gelişime; yaratıcı düşünce, çok boyutlu
düşünce, problem çözme katkıda bulunmasının yanı sıra, çocuğun duygusal, sosyal
ve fiziksel gelişimine de büyük katkısı bulunmaktadır. Entegre eğitim asıl amacı, öğrencilerin çokkültürlü toplumlarda beraber
yaşamak için vazgeçilmez unsur olan etkileşimi öğrenmeleridir, bununla birlikte farklı
etnikler/kültürler arasındaki etkileşim yardımıyla önyargıların azaltılması, işbirliğinin
artması – faaliyetlerin rekabete dayalı değil,
işbirliği atmosferi içerisinde gerçekleşmesi,
herkesin etkili olabilmesi için birbirlerinden faydalanma olanaklarının oluşmasıdır.
Çok kültürlü eğitim nedir?, sorusundan yola
çıktığımızda, diğerlerin kültürlerini tanımaları üzerine farklı içerikleri öğrencilere izah
etmek (amaç azınlık kültürlerinin kendileri
hakkında, çoğunlukların da diğerleri hakkında bilgi alabilmeleridir), onların kültürleri hakkında bilgi edinerek, diğerlerine saygı duymayı öğrenmeyi amaçlamak, içerikler
yardımıyla uygulanır (sözel ve görsel) tarih,
edebiyat, müzik, resim sanatı vs. alanlar incelenir ve diğerleriyle irtibat halinde öğrenmek olabilir fakat zorunlu değildir. Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti’nde çoketnikli entegre eğitim durumuna baktığımızda, farklı dillerde eğitim gören öğrenciler arasında
hep daha çok ortak faaliyetlerin uygulanması yada farklı bir şekilde ders faaliyetleri
kapsamında mümkün olmadığı zaman, ders
dışı faaliyetler devreye girer, öğrencilerin ne
yapacakları çok önemli değildir, asıl önemli
olan şey ortak çıkarlar için beraberce birşey
yapmaktır ve ürüne kadar ulaşma sürecinin
önemli olması gibi (karşılıklı etkileşim aracılığyla), beraberce yapılan faaliyetten orta30

ya çıkan ürün aynı öyle çok önemlidir (ortak
amaca yönelik belirlenen). Çocuk eğitimi
ve çocuk gelişimi sadece içsel sebeplerden
(genetik, kişisel özellikler vb.) değil birçok
dışsal etkenlerden de (kültür, çevre, sosyal
ilişkiler vb.) etkilenmektedir. Çevresel etkenlerde çocuğun gelişiminde büyük bir
role sahiptir. Çocuk psikolojisi bu sebeple
çocuğun gelişimini birçok farklı açıdan ele
alır. Bu alanlara örnek olarak, Sosyal Bağlam: Öncelikle aile ile kurulan bağlar, daha
sonra akranları ve diğer yetişkinler ile kurduğu ilişki çocuğun gelişimini, öğrenimi ve
düşünce yapısını uzun dönemde etkilemektedir. Kültürel Bağlam: Çocuğun içinde yetiştiği kültür, çocuğa birçok değer, gelenekler, görenekler ve yaşam yapısı aşılamaktadır. Kültür, çocuğun ebeveynleri ile nasıl bir
ilişki içerisinde olduğunun, nasıl bir bakımı
olacağından, nasıl bir eğitim alacağına kadar birçok alanı etkilemektedir. Yukarıdaki
gibi farklı alanlar, birbirleri ile etkileşim içerisindedir. Bu bağlamlar çocuğun gelişimini
ve psikolojisini farklı yönlerde etkileyebilmektedir. Çocuk psikolojisi, genetik, çevresel etkenler, doğum öncesi gelişim, sosyal
gelişim, kişilik gelişimi, dil gelişimi, bilişsel
gelişimi, fiziksel gelişimi, bağlanma, duygusal gelişim ve cinsel gelişim gibi birçok
alana odaklanmaktadır.
Çocuk ve Entegre Eğitimi
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısın yoluyla kasıtlı olarak istendik
ve kalıcı değişme meydana getirme süreci
olduğuna göre, eğitimin üstünde çalıştığı
malzeme başta çocuk ve insandır. Gelişim
ve sosyal psikolojisinin ortaya koyduğu,
insanoğlunun çeşitli gelişim alanlarının ve
dönemlerinin özellikleri dikkate alınarak
öğretme-öğrenme durumlarının düzenlen-
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diği, bu eğitim durumlarıyla öğrencilerin
etkileşimleri gelişim özelliklerine uygun
olarak gerçekleştirildiği ve değerlendirmenin çocuğun gelişim özelliklerine göre yapıldığı taktirde eğitimde istendik davranış
gelişimleri gerçekleşecektir. Örneğin; anaokuluna giden beş yaşındaki çocuğun davranış özellikleri ile 14 yaşındaki bir çocuğun
davranış özellikleri arasında fark olacaktır.
Beş yaşındaki çocuk için öğretmeni ve onun
vereceği ödüller çok önemli iken, on dört
yaşındaki ergen için ise, akran grupları ve
onarın vereceği ödüller daha çok önem taşır.
Ayrıca, aynı çağda bulunan çocukların da gerek kalıtım gerekse çevrenin büyük etkisiyle gelişim özellikleri birbirinden
farklılık göstermektedir. Özellikle okulda
ortaya çıkan öğrenme farklılıklarının önemli bir bölümü, çocuğun içinde yaşadığı çevresel koşullara bağlanmaktadır. O halde
öğretmenler çocuğun gelişimini etkileyen
bu etmenleri bilerek, olumsuz, dezavantajlı
çevrelerden gelen çocukları bilerek öğretme-öğrenme ortamında destekleyici önlemleri almalıdırlar. Öğretmenlerin bu önlemleri alabilmeleri için değişik yaş ve gelişim
çağlarındaki çocukların fiziksel, psikososyal, bilişsel ve ahlak gelişim özelliklerini
bileleri gerekmektedir.
Çocuk doğanın bir armağanıdır; çocuk imgesi ise insanın yarattığı bir şeydir.
Doğanın armağanı olmanın ötesinde olan
çocuk imgesi, tarihin her çağında eğitim uygulamalarını belirlemiştir. Dahası, insanın
yaratmış olduğu çocuk imgesi, doğru olduğu kadar hatalıdır da. Yanlış imgeler, doğru
olanlardan daha güçlü olup daha kolay akılda kalmaktadır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de küçük çocuk eğitimcileri olarak
bizim görevimiz, sadece doğanın armağa-

nına karşı dürüst olmak değil, fakat aynı
zamanda her çağda küçük çocuğun sağlıklı
eğitimini tehdit eden hatalı imgelerle savaşmaktır. Bu savaş esnasında çocukları daha
huzurlu ortamların sağlanabilmesi için farklı etnik toplumlara ait öğrencileri birleştirecek unsurların yaygınlanmasına gidildiği
görülmektedir. Bu unsurların en temelinde
de birleştirme ile birlikte çocukların entegreşmesini sağlama başlıca görevlerden biri
olmuştur. Bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel faaliyetlerindeki gelişme bilişsel gelişim
adı verilmektedir. Bilişsel gelişim, bebeklikten yetişkinliğe kadar, bireyin çevreyi,
dünyayı anlama yollarının daha kompleks
ve etkili hale gelmesi sürecidir. Bundan dolayı, çocuğun çevresindeki dünyayı değişik
yaşlarda nasıl ve niçin böyle gördüğünü ve
algıladığını belirlemeye çalışmışlardır. Çocuk dünyanın pasif alıcısı değildir, bilgiyi
kazanmada aktif role sahiptir. Çocuk psikolojisi; çocuğun gelişimine ve davranışlarına,
doğumdan ergenliğe kadar odaklanan psikolojinin bir alt alanıdır. Çocuk psikolojisi sadece çocuğun fiziksel gelişimini değil, sosyal-duygusal gelişimini, bilişsel gelişimini
ele almaktadır. Eski dönemlerde çocuklar
‘küçük yetişkinler’ olarak tanımlanmaktaydı. Çocukluk dönemi çok erken yaşta (6-8
yaş) bitmekteydi. Daha sonra Jean Piaget
çocukların yetişkinlerden farklı olduklarını,
düşündüklerini ortaya atmıştır. Albert Einstein’da Piaget’in bu görüşünü desteklemiş,
bu kadar sade bir düşünceyi ancak bir dehanın düşünebileceğini belirtmiştir.
Çocuğun kişilik özellikleri benlik
algısı, benlik kavramı, öğrenme yeteneği,
güdülenmesi, sosyal davranışları, duyguları, okula ve okulla ilgili olan çeşitli ögelere karşı tutumu; doğuştan getirdiği kalıtsal
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özellikler ve doğun öncesi, doğum sonrası
ve doğum sonrasından o güne kadar içinde
yaşadığı çevredeki etkileşimlerin bir ürünü
olarak ortaya çıkar. Tüm bu faktörler çocuğun davranışlarını nasıl etkilemektedir? Çocukta istendik öğrenmeler, diğer bir deyişle, yaşantı ürünü, kalıcı izli istendik davranış değişiklikleri planlı olarak nasıl sağlanmalıdır? Öğretmenler, çocukların davranışlarını etkileyen faktörleri bilmelidir ki etkili
ve verimli öğrenmeyi gerçekleştirebilecek
önlemleri alabilsinler. Bu amaçla eğitim
bilimleri, psikoloji davranışlarının incelediği insan davranışlarının nedenlerine, insan
davranışlarının oluşturulması ya da değiştirilmesini etkileyen faktörlere ilişkin bilgiyi
alıp gerçek eğitim durumlarında kullanmak
durumundadır. Bireyin ihtiyaç hiyerarşisine,
bireyi çeşitli yaş ve gelişim dönemlerinde
hangi gelişim ve öğrenme özelliklerine sahip olduğuna; hangi öğrenme durumlarında hangi öğrenme kuramlarının ilkelerinin
etkili olabileceğine ilişkin bilgiyi, eğitim
bilimleri psikoloji biliminin ortaya koyduğu
bulgulardan elde ederek öğretimi planlama,
uygulama ve değerlendirmede kullanmaktadır. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi
yaşantısın yoluyla kasıtlı olarak istendik ve
kalıcı değişme meydana getirme süreci olduğuna göre, eğitimin üstünde çalıştığı malzeme insandır. Gelişim psikolojisinin ortaya
koyduğu, insanoğlunun çeşitli gelişim alanlarının ve dönemlerinin özellikleri dikkate
alınarak öğretme-öğrenme durumlarının
düzenlendiği, bu eğitim durumlarıyla öğrencilerin etkileşimleri gelişim özelliklerine
uygun olarak gerçekleştirildiği ve değerlendirmenin çocuğun gelişim özelliklerine göre
yapıldığı taktirde eğitimde istendik davranış
gelişimleri gerçekleşecektir. Örneğin; anaokuluna giden beş yaşındaki çocuğun davranış özellikleri ile 14 yaşındaki bir çocuğun
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davranış özellikleri arasında fark olacaktır.
Beş yaşındaki çocuk için öğretmeni ve onun
vereceği ödüller çok önemli iken, on dört
yaşındaki ergen için ise, akran grupları ve
onarın vereceği ödüller daha çok önem taşır.
Ayrıca, aynı çağda bulunan çocukların da gerek kalıtım gerekse çevrenin etkisiyle gelişim özellikleri birbirinden farklılık
göstermektedir. Özellikle okulda ortaya çıkan öğrenme farklılıklarının önemli bir bölümü, çocuğun içinde yaşadığı çevresel koşullara bağlanmaktadır. O halde öğretmenler
çocuğun gelişimini etkileyen bu etmenleri
bilerek, olumsuz, dezavantajlı çevrelerden
gelen çocukları bilerek öğretme-öğrenme
ortamında destekleyici önlemleri almalıdırlar. Öğretmenlerin bu önlemleri alabilmeleri
için değişik yaş ve gelişim çağlarındaki çocukların fiziksel, psikososyal, bilişsel ve ahlak gelişim özelliklerini bileleri gerekmektedir. Buna bağlı kalarak entegre eğitimi,
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin eğitim
sisteminde yeni model olarak görülmektedir, böylece çağdaş eğitim süreci yardımıyla
farklı etnik topluluğa ait olan öğrencilerin,
ebeveynlerin ve öğretmenlerin arasındaki entegrasyonunun daha başarılı olmasını
sağlamaktadır. Bu model kendi içinde, çok
etnikli değerleri, iki dilliliği, öğrencilerde
olduğu gibi ebeveynlerin, öğretmenlerin
arasındaki işbirliğinin tanıtılması, desteklenmesi ve ilerlemesi için uğraşmaktadır,
temelinde ise farklılıklara karşı saygı gösterme, onları entegre etme ve uyum içinde
çok etnikli topluluklar inşa edebilme yatmaktadır.
Model, Kuzey Makedonya’da çatışma sonrası, ayrılmış toplumlarda barışın
sağlanması ve işbirliğin artırılması projesi
üzerinde iki yıllık çalışma sonrasında, 2007

HİKMET 34 - Kasım 2020

yılında model olarak geliştirilerek, pratik bir
şekilde kullanıma geçmiştir. O zamandan
beri model başarılı bir şekilde Kuzey Makedonya’da bulunan farklı belediyelerden
seçilmiş bir kaç ilköğretim ve orta öğretim
(lise) okullarında kullanılmaya başlayarak,
başarılı sonuçlar elde etmiştir. Modeli uygulayan okulların temel özelliklerinden biri
entegrenin sağlanmasıdır. Öğrencilerin entegrasyonu teşvik edildiği gibi farklı etnik
kökene sahip öğretmenlerin de entegrasyonu sağlanmış olmaktadır. Model milli-resmi
eğitim programları ve özel eğitim-öğretim
programların ders (öğretim) dışı özellikte
olan etkinlikler programının içeriği, özellikle entegre edilmiş ders dışı etkinlikleri,
iki dilli yaklaşım ve oyun metodu ile zenginleştirilerek programlar, arasındaki güçlü
korelasyonu sağlamaktadır. Entegre edilmiş
ders dışı etkinlikler ile her öğrenciye bireyselleştirilmiş şekilde ulaşmanın yanı sıra,
iki dilli yaklaşım da kullanılmaktadır. Ayrıca ekip ve ikili çalışma şekli ile bütünsel
bir biçimde genel eğitim-öğretim sürecinin
daha kaliteli olması ve iyileştirilmesine etki
etmektedir. Ayrıca öğrencilerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin hayat yeteneklerinin,
becerilerinin daha kaliteli bir şekilde kullanabilmesini, çok etnikli özelliklere sahip
toplulukların da bir arada yaşayabilmesini
sağlamaktadır.
Eğitim ve Yeni Eğilimler
Son dönemde Makedonya Cumhuriyeti eğitim sisteminde yeni bir eğilim olarak
geliştirilen kültürler arası eğitim ve çokkültürlü eğitim çalışmaları büyük hız almaktadır. Makedonya, kendi sınırları içerisinde
hoşgörülü bir toplumun meydana gelmesi
için kültürler arası, çok etnikli eğitim ve
entegre edilmiş eğitim sisteminin geliştiril-

mesi önemli bir alan olduğu ve ihtiyaç duyulduğu bir sisteme gidildiği görülmektedir.
Makedonya’da bir toplumun var olması için
entegre eğitimi ve entegrasyon en önemli
çalışmalardan biri olup, son yıllarda bu tür
eğitim sorunları ile ilgilenerek entegrasyon
alanın geliştirilmesine gidilmektedir. Kültürler arası alanında modeller geliştirmeye
başlandı ve özel eğitim modeli olarak karşımıza çıkmakta olan modeller, çoketnikli
toplumlarda bütün etnik toplumların da katıldığı örnek alınabilecek bir modeller olduğu görülmektedir. Bu eğitim modeleri ile
öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler çok
etnikli değerlerin inşa edilmesine, entegre
edilmelerini kapsamaktadır. Entegre eğitimi
ile her öğrenciye yönelik hazırlanmış bireysel yaklaşım, iki dili yaklaşım, ekip ve ikili
çalışma şekli ile gerçekleştirilen etkinlikler,
oyun ile eğitim, eğitim-öğretim sürecinin
daha anlamlı ve etkin olmasını sağlamaktadır. Bu yaklaşımlar ile toplumlardaki çoketnikli özellikler kullanılarak birlikte yaşama,
daha sağlıklı yaşam için hem öğrenciler,
ebeveynler hem de öğretmenler hayat yetenekleri ve becerilerini zenginleştirileceğinin
düşüncesinin içinde olduğu görülmektedir.
Çocuklar ile çalışma zor bir süreç olduğuna
göre eğitim sistemi bütün sorunlara çözüm
üretip, öğrencilerin ilgisini çekebilecek yeni
eğilimler kullanarak, öğrencileri motive
ederek, tamamlanması gereken konuları eğlenceli ve ilgi uyandıracak şekilde sunularak
gerekmektedir. Kültürler arası eğitimin asıl
amacı, öğrencilerin çokkültürlü toplumlarda beraber yaşamak için vazgeçilmez unsur
olan etkileşimi öğrenmeleridir, bununla birlikte farklı etnikler/kültürler arasındaki etkileşim yardımıyla önyargıların azaltılması,
işbirliğinin artması – faaliyetlerin rekabete
dayalı değil, işbirliği atmosferi içerisinde
gerçekleşmesi, herkesin etkili olabilmesi
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için birbirlerinden faydalanma olanaklarının yabilen, ama her birimizi yalnızca bir yönoluşmasıdır.
le tanımlayan bir özcülüğe teslim olmayan
yeni bir politik dil bulmak zorundayız.”
Çok kültürlü eğitim nedir?, Make- (Phillips, 1995). Çokkültürlülük kavramı
donya eğitim sistemi örneğine bakıldığında kendi içerisinde iki boyutlu bir yapı oluşve kültürler arası eğitim nedir? sorusundan turmaktadır. Bu boyutlardan biri farklılıkyola çıktığımızda, diğerlerin kültürlerini ta- ları tanımlayıcı, diğeri ise farklılıklara denımaları üzerine farklı içerikleri öğrencilere ğer verici bir yapı sergilemektedir (Özhan,
izah etmek (amaç azınlık kültürlerinin ken- 2006). Çokkültürlülügün ilk boyutu toplum
dileri hakkında, çoğunlukların da diğerleri içinde yer alan çok sayıdaki etnik ve külhakkında bilgi alabilmeleridir), onların kül- türel grupların varlığına işaret etmektedir.
türleri hakkında bilgi edinerek, diğerlerine Bir ülke nüfusunun farklı etnik kümelersaygı duymayı öğrenmeyi amaçlamaktadır. den oluşması, onu ancak tanılayıcı düzeyde
Makedonya Cumhuriyeti’nde çok etnik- çokkültürlü yapar. Çokkültürlü toplum moli entegre eğitim durumuna baktığımızda, delini belirleyen, nüfusun farklı etnik köfarklı dillerde eğitim gören öğrenciler ara- kenlerden gelen kişilerden oluşması değil,
sında hep daha çok ortak faaliyetlerin uygu- bu kişiler arasındaki toplumsal ilişkilerin
lanması yada farklı bir şekilde ders faaliyet- belirli bir özgün çerçevede düzenlenmesileri kapsamında mümkün olmadığı zaman, dir. Bu da ikinci boyutu, yanı değer verici
ders dışı faaliyetler devreye girer. Öğrenci- yapıyı oluşturmaktadır.
lerin ne yapacakları çok önemli değildir, asıl
önemli olan şey ortak çıkarlar için beraberce
Çocuklar her ne kadar ellerinde her
birşeyler yapmaktır.
imkân var gibi görünse de oyun oynamayan
çocuğun mutlu olmadığı bilmek gerekir.
“Çokkültürlülük” ve “çokkültürlü İşte burada geleneksel oyunların sosyalleşeğitim” kavramlarının içi, büyük ölçüde meye, olumlu psikolojk gelişmeye ve kendi
liberal bir özle doldurulmuştur. Çokkültür- çocukların gelişimine olan katkılarını görlülük, kimilerince tartışmasız bir biçimde meliyiz. Çocuklarımızın zihinsel, fiziksel,
ve eleştiri süzgecinden geçirilmeden yücel- sosyal-duygusal gelişimi için geleneksel
tilmektedir. Karşıt görüşte olanlar ise, bu oyunlar, çocuklarımıza kültürel ögeleri ve
kavramı ya “küresel kapitalizmin yeni bir topluma uyum sağlamayı öğretir.
tuzağı” olarak ya da “millî birlik ve beraberlik ruhu”na aykırı görerek kategorik bir
Entegre eğitimin temel amacı veya
değerlendirme ile bir kenara itivermekte- misyonu, eğitim çerçevesi içerisinde yüksek
dirler. Tek kültürlülüğe karşıt olarak çoğul- kaliteli eğitimin oluşturulması için zorunlu
cu bir kültürel anlayışı ifade etmek üzere öğretimin yanı sıra öğretim dışı etkinliklere
“kültürel çoğulluk” kavramını kullanmak önem verilmektedir. Bunun yanı sıra model
mümkündür. Burada çokkültürlülük kavra- ile etnikumlar arası eğitimin entegrasyonu
mının kullanılması tercih edilmiştir. Ancak, daha çağdaş, başarılı çok etnikli eğitim-öğçokkültürlülük tartışmalarını, demokratik retim kurumu inşa etmektir. Entegre edilmiş
düşüncenin geleceği açısından önemsemek öğretim (ders) dışı etkinlikler yardımıyla
gerekiyor. “Heterojenliği ve farklılığı tanı- her öğrenciyle bireysel çalışma ve onlara bi34
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reysel ulaşabilme imkanı vermektedir. Bunun yanı sıra iki dillin kullanılması, sürekli
bir şekilde ekip ve ikili şekilde çalışılarak
bütün eğitim-öğretim sürecinin kalitesinin
artırılmasına etki etmektedir. Çok etnikli ve
bir arada yaşayan toplumların kaliteli yaşam
sürdürebilmesi için toplumlarda, öğrencilerde, öğretmenlerde ve ebeveynlerde özellikle
birçok yetkinliğin ve hayat yeteneklerinin
geliştirilmesini sağlar.

verebilmek için metodların öğrenilmesine
yardımcı olmaktadır. Eğitim merkezi ihtiyaçlarını giderebilecek ve bilgilerini en
iyi şekilde aktarabilecek entegre eğitimi
alanında uzman yerel ve yabancı üniversite hocalar-sunucular ve eğitimciler angaje edilmektedir. Eğitimler ise Teorik bilgi,
Pratik çalışma ve sınavı başarılı bir şekilde
tamamlamaları için önceden iyi hazırlanmış
ve ayrılmış konular bütününü içermektedir.
Küresel dünyada her gün yeni bir sorunlara
karşı karşıya kalındığı, büyük sorunlar ve
engeller olduğunu bilerek iyi geliştirilmiş
tecrübeler ile iyi korunmuş bilgiler bireylerde olması gerekmektedir. Modellerin başarılı olabilmesi için öğretmenler önemli rol
oynadıklarını ve rollerin ne kadar önemli olduğunun farkında olmaları gerekir. Gelecek
nesillerde, toplumların oluşturulmasında ve
çocukların eğitilmesi esnasında önemli sorumluluğu taşıyan öğretmenler, sunmuş oldukları bilgileri ve çocuklara aktardıkları ile
ileride nasıl bir dünya da yaşayabileceklerine karar verecekleri unutulmamalıdır.

Entegre eğitimi için merkezlerin teşvik ettiği başarılı olması gereken noktalar
noktalar: İnsanlar arasında yakınlaşmanın
ve sorunların çözümünde iletişim ve işbirliği içinde olabilmesi için modelin araç olarak kullanılması; Farklı etnik, dini ve farklı
kültürel geçmişleri olan öğrenci ve öğrenci
aileleri arasında karşılıklı saygının artırılması; Herkezin eşit değer ve saygıya sahip
olduğu toplumlar oluşturmak, aynı zamanda
toplumun bütün fertleri arasında olumlu ilişkiler geliştirilmesi; Toplumun gerçek değerleri sayılan farklılıklara karşı saygılı olmak,
açık iletişim, işbirliği, hoşgörü, çatışmalarla
hesaplaşma esnasında yaratıcılık, stereotip
Eğitimde gerçekleşen yenilikler yeni
ve önyargılarına karşı saygı gösterilmesi; öğretim derslerin, zorunlu öğretim sürecin
(Петроска-Бешка В., 2012).
zamanlaması, öğrencilerin özel ihtiyaçlarına
göre bireysel bir şekilde hazırlanmış öğretim
Önemli olan bir diğer çalışma da programların hazırlanması ve onlara karşı
sivil örgütlere bağlı eğitim merkezinin ku- adapte olunduğunu ifade etti. İyi okulun barulmasıdır. Bu şekilde başarılmış oldunan şarılı olması için eğitim programındaki dört
çalışmaların neticesi olarak entegre eğiti- temel sütunun nasıl olması gerektiğinden
mine gösterilmiş olan ilgi ve açık iletişim söz edersek birinci sutün bilgi için okuma,
yardımıyla entegre eğitimin nasıl sağlana- ikinci sutün var olmak için öğrenme, üçüncü
bileceği görülmektedir. Eğitim merkezle- sutün başarılı olunması için okuma ve son
ri, öğretmenlere yönelik özel hazırlanmış dördüncü sutün birlikte yaşamayı öğrenme,
programlar ile eğitimler sunumaktadır. Eği- olduğunu söyleyebilirz. Ancak hiçbir müftim Merkezi içerisinde sunulan eğitimler ile redat programı buna göre hazırlanmadığı
öğretmenleri yeni bilgi, beceri, çokkültürlü görülmektedir. Bilgi için okuma, büyük bir
okullarda karşılaşabilecekleri sorunları or- alanı kapsayarak modern bir toplumun oluştadan kaldırabilmek, onlara başarılı cevap turulmasında gereken temel bilgilerin tümü35
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dür. Bu bölümde bir yaşam boyu gerekebilecek çalışmaların ve bilgilerin elde edilmesi
için öğrenmenin ne kadar önemli olduğu
ve okuma imkanlarının sunulması gerektiğidir. Var olmak için öğrenme ise güçlü
kişisel sorumluluğun ve güçlü değerlerin
geliştirilmesi için kişiliğin oluşturulmasına
yardımcı olmaktadır. Başarılı olunması için
okuma ise karşılaşan belirli durumlarla baş
edebilme yaklaşımının ve becerilerin geliştirilmesi ve ekip ile çalışmanın öğrenilmesi
hakkında bilgilerin sunulmasıdır. Aynı zamanda, farklı sosyal ve çalışma tecrübelerinin yapısının oluşturulmasında becerilerin
öğrenilmesidir. Birlikte yaşamayı öğrenme,
diğer insanlara karşı tutumun geliştirilmesi
ve birbirinden bağlı olunduğu, yaşamın sürdürülebilmesi için birbirine ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasıdır. Okul bir önemli
kurum olarak görülerek bir arenanın tamamı
olduğu söylenebilir. Burada öğrenciler, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini farklılıklara
rağmen bir araya gelen ve getiren bir yerdir.
bugünkü dünyda ise var olma veya yok olma
yeri olarak görüldüğünü de söyleyebiliriz.
Bu şartlarda çalışabilecek öğretmen olmanın ön şartları hakkında tartışma
yürütülürse bir dersin sevilmesi için ilgi
ve bilginin olması gerektiğini, öğrencilere
karşı sevgi beslenmesi, öğrenci potansiyelleri gözönünde bulundurulması, doğru olmak, öğrencilere karşı yüksek beklentilerin
konulması, bu öğretmenler için de geçerli
sayılabilmektedir, bilgiye karşı isteğin ve
sevginin desteklenmesi, sınıf ortamına öğrencileri adapte edebilme, öğretmen arkadaşların çalışmalarına karşı olumlu davranma, öğretmen ekipleri oluşturulması için iyi
şartların oluşturulması, toplumun okuldaki
rolü ve toplumsal, kültürel ve siyasi rollerde
öğretmenlerin tartışma ile katılması ve ken36

di sorularını yönetebilecek durumun olması
gerekmektedir. Çünkü bu siyasi ve çalışma
arenasında önemli soru sorabilmemiz için
kendimizi güçlü hissetmeliyiz. Milli müfredata baktığımızda en uygun şekilde soru
sorulması gereken konular birkaçı: Çevremizde herkes okulunun çalışmalarına katılmış mıdır? Eğitim programımızda görülen
ve bu çerçeve içerisinde eksik olan öğretim
dersler, konuların ne olduğu? Öğrencilerinizi eğitebiliyor musunuz ve insan hakları
ve demokratik değerleri okulunuz ne kadar
tanıtmaktadır? Öğrencilerinizi neyi ve niçin
eğittiğiniz arasında bir bağ var mıdır? Eğer
Demokrasi için otoriterliğinizi kullanarak
dersin sunumunu gerçekleştirirseniz o zaman gizli eğitim programından söz edebiliriz. Bu sadece demokrasi için eğitim vermek
olur, demokrasinin ne olduğu hakkında bilgi
verilmemektedir. Eğitimin en son amacı ise,
öğretmenlerin kendi öğrencilerini destekleyerek kendi potansiyellerine göre kendilerini geliştirmeyi sağlamaktır (Dedova R.,
Petroska-Beşka V., 2012).
Entegre edilmiş toplumların oluşturulması ve inşaa edilmenin ne kadar önemli olduğunu ve bunun sağlanması ilk önce
entegre edilmiş eğitim ile olabileceği görülmektedir. Aynı zamanda entegre eğitimi
yardımıyla insanlar ve toplumlar arasındaki
klişelerin ve önyargıların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağına, birbirleri ile yakından daha iyi tanışma ve kurumlarda eşitlik ilkesinin önemini sadece entegre eğitimi
ile olacağı söyenebilir ve farklı insanların
birbirine saygı göstermesi gerektiğidir. Bu
çalışmalar ile bir entegre edilmiş toplumun
elde edilmesi için gerekecek sütünların:
devletine sahip çıkma, etnik geleneklerin ve
alışkanlıkların değişimine izin verme, demokrasinin gelişimi – her vatandaşın kendi-
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ni tanıma fırsatı ve her vatandaş için siyasi,
eğitim ve sosyal programlarını hazırlayarak
kendi girişimlerinin sağlanmasına izin verilmelidir.

Sonuç
Bireyin ihtiyaç hiyerarşisine, bireyi
çeşitli yaş ve gelişim dönemlerinde hangi
gelişim ve öğrenme özelliklerine sahip olduğuna; hangi öğrenme kuramlarının ilkelerinin etkili olabileceğine ilişkin bilgiyi,
eğitim bilimleri psikoloji biliminin ortaya
koyduğu bulgulardan elde ederek öğretimi
planlama, uygulama ve değerlendirmede
kullanmaktadır. Eğitimin gerçekleşebilmesi
yani istendik öğrenimlerin kasıtlı bir biçimde oluşturulabilmesi için; öğretimin belli
hedeflere dönük öğrenmeleri oluşturmak
üzere planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitimin en temel işlevlerinden biri de, öğrencilere nasıl
öğreneceğini öğretmektir. Öğretim programlarına bakıldığında öğrencilerin çoğu
“neden öğrendikleri”, “nasıl öğrendikleri”
sorularına yeterli cevap verememektedirler.
Bu sonuçlar öğrencilerde başarısızlığa, kendilerine güven ve öğrenmeye karşı ilgi ve isteklerinde azalmaya yol açmaktadır. Bu tür
sorunları ortadan kaldırmak için, öğrencilerin kendi öğrenmelerinin farkında olmaları,
öğrenmeyi öğrenmeleri, kendi kendilerini
güdüleyebilmeleri, zihinsel yapılarına uygun stratejileri seçebilmeleri ve kendi kendilerini kontrol ederek yönlendirebilmeleri
gerekmektedir. Son dönemlerde Kuzey Makedonya eğitim sisteminde meydana gelen
değişmeler ve gelişmekte olan yeni eğilimlere bakıldığında batılı ülkelerin eğitim sistemi bizim eğitim sistemimize uyarlanarak,
derslerde ve öğretmenler tarafından kulla-

nılmaktadır. Birçok uluslararası evraklarda
(UNESKO, UNİCEF, AB Konseyi), Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti resmi
evraklarında ve eğitim kurumlarında eğitimdeki reformların sadece akademik bilgi
seviyesinin artırılması değil aynı zamanda
öğrencilerin çokkültürlü toplumda yaşamaya ayak uydurmaları, diğerlerine karşı saygı, hoşgörü, farklılıkların kabul edilmesi,
herkesin eşitliği ve benzer durumları kapsamaktadır. Çokdilde eğitim veren okullarda,
öğrencilerin büyük kısmı gördükleri eğitim
diline farklı binalara ayrılmış durumdadır
veya aynı binanın farklı kısımlarında eğitim görüyor yada vardiyaları farklı oluyor.
Tekdilde eğitim veren okullarda, öğrencilerin farklı dilde eğitim gören öğrencilerle
ilişki kurma imkanları yoktur. Tüm okullarda, öğrencilerin çoğu etnik anlamda önyargı
ve kalıplaşmış düşüncelerle yüklenmiş durumdadırlar (genelde kendi kültürleri için
olumlu, diğer kültürler için olumsuz yönde).
Farklı dil/etnik mensubu öğrenciler arasında
ortak faaliyetlerin uygun iletişim ve etkileşimle gerçekleşmesi için (diğerlerine karşı
önyargıların azalma eğilimi kazanması için)
aşağıdaki şartların yerine gelmesi önemlidir:
İşbirliğine dayalı olmalı, farklı etnik topluluğa mensup öğrenciler arasındaki işbirliğine bağlı olan ortak hedefleri vardır; Aralarında eşitliğe önem vermelidirler. Bir etnik
topluluk mensubu diğer topluluk karşısında
kendini daha az değerli gibi hissetmemeli;
İnterkişisel ilişkilere yönelmeli kişiselanlamda arkadaşlık seviyesine ulaşması için
farklı etnik topluluklara mensup öğrenciler
arasında sıkça, uzun ve yakın görüşmeler
gerçekleşir. Nelson Mandela’nın söylemiş
olduğu önemli bir düşüncesiyle bağlamış
olursak: “Hiçbir kimse bir başkasının rengi,
geçmişi veya dini mensubiyetine karşı kin
göstererek doğmuyor veya dünyaya gel37
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miyor. İnsanlar kin tutmayı öğreniyorlar,
eğer kin tutmayı öğrenebiliyorlarsa o zaman, sevgi göstermelerini de öğrenebilirler,
çünkü sevgi insan kalbinden gelen doğal
bir olaydır.” Modellerin başarılı olabilmesi
için öğretmenler önemli rol oynadıklarını
ve rollerin ne kadar önemli olduğunun farkında olmaları gerekir. Gelecek nesillerde,
toplumların oluşturulmasında ve çocukların
eğitilmesi esnasında önemli sorumluluğu taşıyan öğretmenler, sunmuş oldukları bilgileri ve çocuklara aktardıkları ile ileride nasıl
bir dünya da yaşayabileceklerine karar verecekleri unutulmamalıdır.
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
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ÖZET
Milli Eğitim sistemimiz, bütün fertlerini sorumluluk sahibi iyi bir insan, sağlam
karakterli, olumlu davranışlar sergileyen, bilimsel, yaratıcı düşünme gücü olan, küçüklerini
seven, büyüklerini sayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. Bütün dünyada olduğu
gibi ülkemizde de son zamanlarda eğitim ve ahlak telakkisinin göz ardı edildiği, bedeni
hazların, teknolojik hızların ve sosyal medya çılgınlığının zirve yaptığı görülmektedir.
Teknolojideki gelişmeler gençleri etkisi altına aldıkça bunalımlar artmaya ve çıkış yolu
olarak ilahi dinlerin buyruklarına ve güzel ahlakın ilkelerine sığınma gayretleri görülmeye
başlanmıştır.
Şöhretin, zenginliğin, hız ve hazın insanları özellikle gençleri hakiki manada mutlu
edemediği anlaşıldığından onları gerçek manada mutluluğa ulaştıracak, iç barışı ve huzuru
sağlayacak unsurun da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretimi olduğu kanaati
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu kanaatin etkisiyle DKAB dersleriyle ilgili araştırma
faaliyetleri de hız kazanmıştır. Biz de bu çalışmayla ortaöğretim DKAB derslerinin
öğretiminin okullardaki önemini ve öğrencilerin derslere yönelik tutumlarını sahada
inceledik.
Araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin bazı bağımsız değişkenler açısından DKAB
dersine yönelik tutumları incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilindeki
ortaöğretim düzeyinde değişik okullardan 9. ve 10. sınıf 505 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmada bilgi toplamak amacıyla “kişisel bilgi anketi” ile “DKAB Dersi Tutum
Ölçeği” kullanılmıştır. 10 maddelik DKAB Dersi Tutum Ölçeğinin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı 0.977 ve KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,968 bulunması bu
ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğunun kanıtı sayılmıştır
Araştırma sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin büyük çoğunluğunun Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersine karşı tutumlarının olumlu olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Din, Ahlak, Din Öğretimi, Tutum.
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ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE
COURSES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Dr. Recep ERYILMAZ
Religious Culture and Ethics Teacher
e- mail: reyilmaz48@gmail.com
Tel: 0532 244 42 70
ABSTRACT
Our national education system aims to educate the all individuals who have the
following attitudes: responsible, strong character; showing positive behavior, scientific and
creative thinking abilities; love the younger and respect the elder people. It is clear that,
as it is seen all around the world, the concept of education and moral was ignored and
the satisfactions of bodies, technology speed and social media madness have peaked in
our country. As advances in technology increase its influence on teenagers, numbers of
depressive teenager increased and as a way out, teenagers have started to seek refuge in the
commandments of divine religions and principles of good morals.
Since it is understood that fame, wealth, speed and pleasure cannot make people,
especially young people happy, in a true sense, the belief that it is the education of Religions
Culture and Morals Knowledge (RCMK), which has brought them to happiness in the real
sense, and provide inner peace, has started to become widespread. With the influence of
this opinion, the research activities related to RCMK courses have also accelerated. With
this study, we examined the importance of teaching secondary school RCMK courses in
schools and students attitudes towards the courses in the field.
In the study, the attitudes of secondary school students towards the course of RCMK
in terms of some independent variables were examined. The sample of the study consisted
of 505 students of 9th and 10th grades from different schools at the secondary level in
Istanbul.
In order to collect information, “personal information survey” and “RCMK Course
Attitude Scale” were used. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the 10-item RCMK
Course Attitude Scale was 0.977 and the KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) value was 0.968 and
this scale was considered to be reliable and valid.
As a result of the research, it was understood that the majority of secondary school
students’ attitudes towards Religious Culture and Moral Knowledge course were positive.
Keywords: Human, Religion, Morality, Religious Education, Discipline.
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GİRİŞ

Öğrencinin dine yönelik tutumu olumlu ise
DKAB dersine ve ders öğretmenine karşı
tutumu da olumlu yönde gelişmektedir.
Bu nedenle, öğrencinin yeteneği ve ilgisi
kadar tutumunun da bilinmesi için gerekli
çalışmaların yapılması önemlidir.

Din, akıl ve irade sahibi insanların
yaratanla, diğer insanlarla ve yaşadığı
çevreyle ilişkilerini düzenleyen, Allah’ın
peygamberler aracılığıyla gönderdiği ilahî
esasların bütünüdür. İnsanların bu ilahi
esasları içtenlikle benimseyip yaşam tarzına
Araştırmanın ilerleyen kısımlarında
dönüştürebilmesi ve dünya, ahiret saadetini din öğretimi hakkında bilgiler verildi
kazanabilmesi için, Din Kültürü ve Ahlak ve ardından ankete katılan deneklerden
Bilgisi (DKAB)1 öğretimine ihtiyaç vardır.
elde edilen bulgular eğitim ve öğretimin
genel prensipleri ve metotları yardımıyla
DKAB öğretim faaliyetlerinde, yorumlandı.
Elde
edilen
sonuçlar,
insanların ben kimim, nereden geldim, değerlendirilerek araştırmanın amacına
nereye gidiyorum, hayatın anlamı nedir ulaşmasına gayret edildi.
gibi varoluşsal sorularına verilecek doğru
DİN
ÖĞRETİMİ
cevapların neler olabileceği üzerinde
Doğru bilgiyi, güzel ahlakı ve dinimizin
yoğunlaşmak gerekir.
iki ana kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’ in
Öğrencilerin bu tip sorularına rehberliğini kendine esas alan Din öğretimi
doğru cevaplar verilebilmesi için eğitim insanların kendi değerinin farkını idrak
kurumlarında verilen DKAB öğretimi sadece etmesinde önemli rol oynar.
bilgi verme vasıtası olarak kalmamalı aynı
İnsanın kendi değerini tanımasında
zamanda insanın bilgi elde etme yollarını
ve aklını kullanma kabiliyetini geliştiren bir önemli bir rol oynayan din öğretimini
süreç olmalıdır. Bu süreçte insan fıtratına açıklamadan önce insanın mahiyetini
uygun, düşünceyi ve olumlu davranışları tanıtmak yerinde olacaktır. İnsan adı
geliştirecek, doğru bilgilerle yapılacak din verilen varlık; biri maddi animal, diğeri
öğretimi gençlerin hayatında çok önemli manevi hümünal olmak üzere iki bünyeden
etki yapacaktır. Özellikle gençlerin sosyal oluşur. Bünye olarak insan, mükemmel bir
medyalar aracılığıyla kendilerine sunulan baş şekilde yaratılan (et-Tin, 95/4), her şeyin
döndürücü seçenekleri inceleyebilmeleri, kendi yönetimine verildiği (el- Bakara 30;
doğru karar verebilmeleri ve hayatlarına er- Ra’d 13/22; en- Nahl 16/14; el- Hacc
anlam kazandırabilmeleri için yol gösterici 23/25), değerli bir varlıktır (et-Tarık 86/6;
el-Alak 96/2). Bu değerli varlık sadece bu
bir din öğretimine ihtiyaçları vardır.
dünya hayatını yaşamak için yaratılmamış,
Etkili bir din öğretimi için öğrencinin ona sonsuz hedefler gösterilmiş ve başıboş
dine yönelik tutumunun bilinmesi önemlidir. bırakılmamıştır (el-Kıyame 75/36).
Çünkü öğrencinin dine yönelik tutumuyla
İnsanoğlu, varlık sahasına çıktığı
DKAB dersine ve bu dersin öğretmenine
andan
itibaren daima bir yaratıcı arama
karşı tutumu arasında yakın bir ilişki vardır.
çabası içerisinde olmuştur (Köse, 2015).
1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnsan bu arayış sırasında zaman zaman
(DKAB) şeklinde kısaltılacaktır.
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kendinden daha üstün güçlere sahip bazı
varlıklara yönelse de gönderilmiş olan
Peygamberler ve Kitaplar vasıtasıyla Yüce
Allah’ın varlığı ve ondan başka bir kudretin
olamayacağı hakikatine ulaşmıştır. İnsan
hayatındaki en büyük arayış ve etkilenme
gençlik döneminde olmaktadır.
Gençlik dönemi, bireyin hayatını
anlamlandırmaya çalıştığı, kendisi ve
yaratıcısıyla ilgili araştırmaların yoğunluk
kazandığı, pek çok sosyal ve psikolojik
sorunla baş etmek zorunda kaldığı çetin
ruhsal bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler
DKAB öğretmenlerini din adına bir
otorite ve temsilci olarak algılamaktadır.
Öğrencilerin dini konularda otorite olarak
gördükleri DKAB öğretmenleri, gençlerin
sorularını, ilgi ve ihtiyaçlarını doğru bilgiyle
cevaplamalı ve örnek davranışlarla manevi
bir rehber olma gayretinde olmalıdır (Altaş,
2012, 196).
Din Öğretiminin Önemi
Dünyaya birçok farklı ham
kabiliyetler ve zaaflarla gelen fakat nasıl
kullanacağını beceremeyen ve bilemeyen
insanoğluna, kabiliyetlerini fark ettirmek,
zamanı gelince kullanmasını öğretmek,
gelişmesine yardımcı olmak, ulaşabileceği
en yüksek noktalara çıkmasını sağlamak,
zaaflarını bilgi ve kültür yoluyla olumlu
yöne kanalize etmek için etkili bir din
eğitimi ve öğretimi gerekmektedir.
Din Öğretiminin Amaçları
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi öğretim programının
genel amaçları öğrencilerin dini ve ahlaki
değerleri bilen ve bunlara saygı duyan
erdemli kişiler olabilmelerini, bu değerleri

içselleştirebilmelerini, inanç ve ibadetlerin
davranışları güzelleştirmedeki olumlu
etkisini fark edebilmelerini sağlamaktır.
Okullarda Din Kültürü Ve Ahlak
Bilgisi Dersi
Eğitim sistemimiz, iyi insan, sağlam
karakterli bireyler yetiştirmeyi hedefler.
Bu hedeflerin kazandırılmasında, olumlu
davranışlara ve eylemlere dönüştürülüp
geliştirilmesinde
ve
sürdürülmesinde
okullardaki DKAB derslerinin önemli bir
yeri vardır. Okullardaki DKAB öğretimiyle
yetişmekte olan neslin kaliteli yaşam ve
güzel ahlak bilincinin gelişmesi sağlanır.
Onlara bazı hazır kalıplar ve bazı dini
metinler ezberletilerek “güzel ahlak sahibi
iyi insan oldular” denilemez. Onların iyi
insan olabilmeleri için, insana, düşünceye,
hürriyete, ahlaka ve kültürel mirasa saygıyı
esas alan değerleri kazanmaları gerekir.
Bu değerlere sahip bireylerden oluşan
toplum dünyayla rekabet edebilir ve
geleceğe yönelik belirlenen hedeflerinde ve
politikalarında başarılı olur. Bu da ancak
okullardaki DKAB öğretimiyle mümkündür.
ORTAÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLÜTÜRÜ
VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNE
YÖNELİK TUTUMLARI
1. Araştırmanın Problemi:
Öğrencilerin DKAB Dersine yönelik
tutumlarının incelenmesi din öğretimi
faaliyetinin amacını gerçekleştirmesinde
son derece önemlidir.
Ortaöğretimde okutulan DKAB
dersinin öğrencilerin dini ve ahlaki
değerleri kazanmasında büyük etkisi
olduğu bir gerçektir. Çünkü birçok dersin
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birey üzerindeki etkisi öğrenim süresiyle
sınırlıyken, DKAB referanslı derslerin
birey üzerindeki etkisi yaşam boyu devam
etmektedir. Bundan dolayı öğrencilerin
ders saatlerinin artırılması ve ders
kitaplarının geliştirilmesi, öğretmenlerin
ders ortamlarındaki davranışları, öğrenciöğretmen
münasebetleri,
derslerin
işlenişinde uygun metotların seçilmesi
gibi konularda öğrencilere kazandırılmak
istenen amaçlar doğrultusunda öğrenci
görüşlerinin araştırılması çok önemlidir.
2. Araştırmanın Amacı:
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin
DKAB dersine yönelik tutumlarını ölçmek
ve bu sayede ortaöğretimde DKAB öğretim
alanında yapılan çalışma ve gelişmelere
katkıda
bulunmaktır.
Öğrencilerin
bu derse yönelik tutumları olumlu ve
yüksek ise DKAB dersi amacını daha iyi
gerçekleştirecektir. Aksi durumda ise dersin
amacını gerçekleştirmesi zorlaşacaktır. Bu
sebeple öğrencilerin DKAB dersine yönelik
tutumlarının olumlu anlamda gelişmesi
için hassasiyet gösterilmesi ve gerekli
çalışmaların yapılması önemlidir.
3. Araştırmanın Varsayımları
1. Öğrencilerin yaşı, sınıf
seviyeleri, cinsiyet farklılığı, öğrencilerin
DKAB derslerine yönelik tutumlarına fazla
etki etmemektedir.
2. Dini tutumlar ile öğrencilerin
ailelerinin gelir düzeyi arasında anlamlı
ilişki vardır. Ailenin ekonomik durumu
yükseldikçe öğrencilerin DKAB dersine
karşı tutum düzeyi düşmektedir.
3. DKAB derslerine severek ve
isteyerek devam etme dini tutumlarının
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şekillenmesinde etkilidir. DKAB derslerine
severek ve isteyerek devam edenlerin sayısı
DKAB derslerine severek ve isteyerek
devam etmeyenlerden daha fazladır.
4. DKAB ders saatlerinin yeterli
olmadığı ve artırılması kanaatinde olan
öğrencilerin sayısı DKAB ders saatlerini
yeterli bulan veya ders saatleriyle ilgili
kararsız olan öğrencilerin sayısından daha
fazladır.
5. DKAB ders kitaplarını beğenen
öğrenciler DKAB ders kitaplarını
beğenmeyen veya kararsız olan öğrencilere
göre daha fazladır.
6. DKAB derslerinin ölçme
değerlendirmesinin not ile yapılmasına
katılan öğrencilerin sayısı, DKAB
derslerinin ölçme değerlendirmesinin not
ile yapılmasına katılmayan öğrencilerden
daha fazladır.
7. DKAB derslerinin müfredatından
YKS sınavlarında soruların bulunmasına
katılan öğrencilerin sayısı DKAB
derslerinin müfredatından YKS
sınavlarında soruların bulunmasına
katılmayan öğrencilere göre daha fazladır.
8. DKAB ders ortamlarının ve
uygulamalarının huzurlu olduğu görüşüne
katılan öğrencilerin sayısı, DKAB ders
ortamlarının huzurlu olduğu fikrine
katılmayan öğrencilere göre daha fazladır.
9. DKAB öğretmenlerini seven
ve sayan öğrencilerin sayısı DKAB
öğretmenlerini sevmeyen öğrencilere göre
daha fazladır
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10. DKAB öğretmenlerinin ders
işleme metotlarını beğenen öğrencilerin
sayısı DKAB öğretmenlerinin ders işleme
metotlarını beğenmeyen öğrencilere göre
daha fazladır.
11. DKAB öğretmenlerinin
dini konularındaki fikirlerine güvenen
öğrenciler DKAB öğretmenlerinin dini
konulardaki fikirlerine güvenmeyen
öğrencilere göre daha fazladır.
12. DKAB öğretmenlerinin
öğrencilere karşı tutumlarından
memnun olan öğrencilerin sayısı
DKAB öğretmenlerinin öğrencilere
karşı tutumlarından memnun olmayan
öğrencilere göre daha fazladır.
4. Araştırmanın Yöntemi ve
Evreni:
Araştırma,
DKAB
dersleriyle
ilgili geçmişte ya da halen var olan bir
durumu olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan tarama modeli ve anket tekniği
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Anket
formu hazırlandıktan sonra ilk olarak uzman
görüşüne sunulmuştur. Anket soruları
İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
öğrencileriyle tartışılmış ve anlaşılmayan
noktalar olup olmadığına bakılmıştır. Anketi
sınıflarda uygulamadan önce yetkililerle ön
görüşme gerçekleştirilmiştir.
5. Veri Toplama Aracının
Geliştirilme Süreci
Araştırmanın veri kaynağını
oluşturan anket formları dördü kişisel
bilgilere yönelik olmak üzere toplam
14 sorudan oluşmuştur. Anket formları
gerekli izinler alındıktan sonra İstanbul
ilinin değişik ilçelerinde farklı türden 20

ortaöğretim kurumunda 9. ve 10. sınıflarda
öğrenim gören 505 öğrenciye uygulanmıştır.
DKAB Dersi Tutum ölçeğinin verileri
toplanırken
öğrencilere
araştırmanın
tamamen bilimsel amaçla yapıldığı, ölçeğin
maddelerine gönüllülük esasınca cevap
verilmesi gerektiği, uygulamanın ders
ortamında yaklaşık 5-10 dakika süreceği
hatırlatılmıştır. Anket formunda kullanılan
ölçeklerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
1) Kişisel Bilgiler: Anket formunda,
ortaöğretim öğrencilerin kişisel bilgilerini
belirlemeye yönelik olarak dört soru
sorulmuştur. Bu sorularla öğrencilerin,
yaş, sınıf, cinsiyet ve ailelerin ekonomik
durumunun DKAB derslerine bakış
açısını ne derece etkilediği test edilemeye
çalışılmıştır.
2) DKAB Dersi Tutum Ölçeği (Kaya,
2001): Bu bölümde öğrencilerin DKAB
derslerine yönelik tutumlarını ölçmek için
Rensis Likert (1932) tarafından geliştirilen
Likert
beşli
derecelendirme
ölçeği
kullanılarak, 10 anket ifadesi hazırlanmıştır.
Her madde için işaretlenebilecek “1=
hiç katılmıyorum”, “2= katılıyorum”,
“3= kararsızım”, “4= katılıyorum”, “5=
kesinlikle katılıyorum” şeklinde beş seçenek
ile anket sunulmuştur.
6. Verilerin İstatistiksel Analizi:
DKAB Dersi Tutum Ölçeğinin
uygulama süreci bittikten sonra, analiz
aşamasında ise araştırmanın amacına uygun
olarak elde edilen veriler, kodlandıktan ve
temalara ayırıldıktan sonra, SPSS programı
ile analiz edilmiştir.
Ölçeğin KMO (Kaiser-MeyerOlkin) değeri, 0,968 dir. Bu durum ölçeğin
45

Dr. Recep ERYILMAZ

analizi için uygun ve elde edilen verilerin yeterli olduğunu göstermektedir. Ölçeğin
Cronbach’s Alpha katsayısı 0,977 olarak bulunmuştur ve bu sonuç tutum ölçeğinin
güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Araştırmanın varsayımlarının test edilmesinde t-testi
kullanılmıştır. Hesaplamalarda tam sayıdan sonraki rakamlar iki haneli olarak gösterilmiştir.
Bilgilerin istatistiksel analizinden elde edilen sonuçlar tablolar halinde bulgular bölümünde
sunulmuştur. Tablolarda gruplara düşen öğrenci sayıları (N) ve değerleri yüzdelik (%)
olarak gösterilmiştir.

BULGULAR
A. Ankete katılan öğrencilerle ilgili demografik veriler:
Araştırmamıza katılan öğrencilerle ilgili bulguları iki grupta incelemek mümkündür:
1. Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Bu başlık altında öğrencilerin yaş, sınıf ve cinsiyet durumu hakkındaki bilgiler yer
almaktadır. Analizler sonucunda elde edilen veriler Tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1: Öğrencilerin Yaş ve Sınıf Gruplarına Göre Dağılımı:
Yaş

Sayı

Değer

15-16 (9. Sınıf )

258

51.09

17-18 (10. Sınıf )

247

48.91

Toplam

505

100.00

Tablolarda görüldüğü gibi, anketimize katılan öğrencilerin %51.09’(258) unun dokuzuncu
sınıfa devam ettiği, 15-16 yaş grubunda olduğu ve %48.91’ (247) inin 10.sınıfa devam
ettiği, 17-18 yaş grubunda olduğu görülmüştür.
Sınıf gruplarına göre DKAB dersine yönelik öğrencilerin tutumlarındaki farkın
önemliliğine t-testi ile bakılmıştır.
Tablo 3: Sınıfı ve Değişkenlere İlişkin Independent Sample T-test Analiz Sonuçları
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Sınıf

Değişken
Derslere Severek Devam
Ders Saatlerinin Artırılması
Ders Kitaplarını İlgiyle Okurum
Derslerin Notla değerlendirilmesi
DKAB Derslerinden YKS Soru Sorulması
Ders Ortamları Huzur Verir
DKAB Öğretmenlerini Severim
DKAB Öğretmenlerin Ders İşleme Metotları
DKAB Öğretmenlerin Fikrine Güven
DKAB Öğretmenlerinin Tutumu

Ortalama

9. Sınıf
10. Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf
9. sınıf
10. sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf

3,6589
3,5830
3,5736
3,5587
3,5620
3,5425
3,6318
3,5344
3,5698
3,5709
3,6047
3,5506
3,5581
3,5344
3,5814
3,5020
3,5620
3,5223
3,5465
3,4413

Significant
(2-tailed)
0,494
0, 895
0,869
0,414
0, 992
0, 619
0,828
0,478
0,728
0,359

Not: Significant (2-tailed) değeri 0,05’ten küçük olanlar dikkate alınmıştır.
Analiz sonuçlarına bakıldığında sınıf değişkenine göre öğrencilerin DKAB dersine
yönelik tutumlarında önemli bir farklılık tespit edilmemiştir.
Tablo 2: Öğrencilerin Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı:

Cinsiyet

Sayı

Değer

Erkek

250

49.50

Kız

255

50.50

Toplam

276

100.00
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Tabloda görüldüğü gibi, anketimize katılan öğrencilerin % 49.50’ (250) sinin
erkek, % 50.50’ (255) sinin kız olduğu görülmüştür.
Tablo 4: Cinsiyeti ve Değişkenlere İlişkin Independent Sample T-test Analiz
Sonuçları
Değişken
Derslere Severek Devam
Ders Saatlerinin Artırılması
Ders Kitaplarını İlgiyle Okurum
Derslerin Notla değerlendirilmesi
DKAB Derslerinden YKS Soru Sorulması
Ders Ortamları Huzur Verir
DKAB Öğretmenlerini Severim
DKAB Öğretmenlerin Ders İşleme Metotları
DKAB Öğretmenlerin Fikrine Güven
DKAB Öğretmenlerinin Tutumu

Cinsiyet
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız

Ortalama
3,8800
3,3686
3,7840
3,3529
3,8000
3,3098
3,8280
3,3451
3,7800
3,3647
3,8440
3,3176
3,7640
3,3333
3,7960
3,2941
3,7920
3,2980
3,7480

Significant (2-tailed)
0,409
0,840
0,816
0, 376
0,949
0,520
0,611
0,395
0,531
0,262

3,2471

Not: Significant (2-tailed) değeri 0,05’ten küçük olanlar dikkate alınmıştır.
DKAB dersinin öğrencilerin tutumlarına yönelik etkisi Cinsiyet ve Değişkenlere
İlişkin Independent Sample T-test Analiz Sonuçları bakımından incelendiğinde önemli bir
farklılık görülmemiştir. Bu sonuçlar “öğrencilerin yaş, sınıf seviyeleri ve cinsiyet farklılığı,
öğrencilerin DKAB derslerine yönelik tutumlarına fazla etki etmemektedir” hipotezimizi
doğruladığı görülmektedir.
2. Öğrencilerin Ailelerinin Ekonomik Durumları:
Tablo 5: Ailenin Aylık Gelir Durumu:
Gelir
Asgari Ücretli (Düşük)
5-10.000 arasında (Orta)
10.000 den fazla (Üst)
Cevap yok
Toplam
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Sayı
50
186
197
72
505

Değer
9.90
36.83
39.01
14.26
100.00
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Yapılan analiz sonuçlarına göre,
ankete katılan öğrencilerin ekonomik
düzeylerine göre dağılımları şöyledir:
Öğrencilerin % 36.83’ (186) ü ailesinin
gelirini orta düzey olarak; % 39.01’ (197) i
ailesinin ekonomik durumunu yüksek olarak
belirtmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin
%9.90’ (50)’ı ailesinin gelirini düşük (asgari
ücretli) düzeyde yer aldığı şeklinde görüş
belirtmiştir. Öğrencilerin % 14.26’ (72) si
bu soruyla ilgili görüş belirtmemiştir.
Ekonomik
düzey
bağlamında
demografik özellikler ile genel tabloya
bakıldığında, ankete katılan örneklem
grubunun büyük çoğunluğunun orta
düzeyde bir ekonomik yapıya sahip olduğu
görülmüştür. Söz konusu bu düzeyi ise
sırasıyla üst ve alt düzey grupları izlemiştir.
Konuyla ilgili olarak alt düzeydeki grubun
en düşük değere sahip denekler oldukları
tespit edilmiştir.
Ailenin ekonomik durumunu yüksek,
orta ve düşük olarak algılayan öğrencilerin
DKAB dersine ilişkin tutumları spss çapraz
tablolarla (crostables) Ki Kare (chi-square)
analizi ile test edilmiş ve (p<0.001) anlamlı
bir fark olduğu görülmüştür. Tablolar fazla
yer aldığı için burada gösterilmemiştir.
(www.doctorumcare.com sitemizde spss
istatistik bilgileri vardır.) Bu sonuç, “Dini
tutumlar ile öğrencilerin ailelerinin gelir
düzeyi arasında anlamlı ilişki vardır. Ailenin
ekonomik durumu yükseldikçe öğrencilerin
DKAB dersine karşı tutum düzeyi
düşmektedir” hipotezi doğrulanmaktadır.
B. Öğrencilerin DKAB Dersine
Yönelik Tutumları
Tutum kavramı genel olarak
bireyin çevresindeki herhangi bir olgu

veya objeye karşı öğrenilmiş, olumlu ya da
olumsuz tepkide bulunma eğilimi olarak
tanımlanmıştır (Tezbaşaran, 2008, 1).
Başka bir deyişle tutum, bireyin bir durum,
olay ya da olgu karşısında ortaya koyması
beklenen olası davranış biçimi olarak
tanımlanmaktadır (İnceoğlu, 2010, 7). Bir
eşya, bir tasarım, bir durum, bir olay ya da bir
birey veya bireyler grubu tutumun konusu
olabileceği gibi, herhangi soyut bir kavram,
olgu ya da durum, mutluluk, mutsuzluk,
iyi, kötü, yüce, tanrı vb. hususlarda tutuma
konu edilebilmektedir
Öğrencilerin DKAB derslerine
yönelik bilgi ve kanaatleri, dersin
bütününden ya da herhangi bir bölümünden
hoşlanması veya hoşlanmaması, dine dair
lehte ve aleyhteki birtakım faaliyetleri
onların dini tutumunu oluşturur.
Bu
bölümde
ortaöğretimdeki
öğrencilerin DKAB dersine yönelik
tutumlarıyla ilgili hususlar ele alınacak ve
yorumlanacaktır. Tespit ettiğimiz konuların
çözümüne yardımcı olabilmek için bazı
önerilerimiz olacaktır.
1. DKAB Dersine Severek
ve İsteyerek Devam Etmeyle İlgili
Öğrencilerin Görüşleri:
Öğrencilerin dersleri kabullenmeleri
derslerdeki
başarıyı
artırmaktadır.
Bundan dolayı dersler zorunlu olduktan
sonra öğrencilerin derslere isteyerek
katılıp katılmadıklarını tespit etmek için;
“DKAB derslerine severek ve isteyerek
devam etmekteyim” önermesi öğrencilere
yöneltilmiş ve bu önermeye ne derece katılıp
katılmadıkları öğrenilmek istenmiştir. Elde
edilen sonuçlar tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 6: DKAB Derslerine Severek ve İsteyerek Devam Etme Hakkında
Öğrencilerin Görüşleri:
Sayı

Öğrencinin Görüşü

Değer

Hiç Katılmıyorum

42

8.32

Katılmıyorum
Kararsızım

74
49

14.65
9.70

Katılıyorum

41.19

208

Kesinlikle Katılıyorum

132

26.14

Toplam

505

100.00

Yapılan analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerden %67.33 (340)’ü
DKAB derslerine severek ve isteyerek katıldıklarını ifade etmişlerdir. Buna karşılık
derslere severek ve isteyerek katılmadığını belirten katılımcıların sayısı da %22.97 (116)’si
ile sınırlı kalmıştır. DKAB derslerine katılıp katılmama hususunda görüş belirtmeyenlerin
sayısı %9.70’ (49) dir. Buradan şunu söyleyebiliriz ki; zorunlu dersler arasında yer alan
DKAB derslerine öğrenciler severek ve isteyerek devam etmektedir.
Bu sonuç, DKAB derslerine severek ve isteyerek devam etme dini tutumlarının
şekillenmesinde etkilidir. DKAB derslerine severek ve isteyerek devam edenlerin sayısı
DKAB derslerine severek ve isteyerek devam etmeyenlerden daha fazladır, şeklinde
kurulan hipotezi doğrulamaktadır.
2. Öğrencilerin Din ve Ahlak Bilgisi Ders Saatleriyle İlgili Görüşleri:
Ortaöğretim okullarımızda DKAB dersleri haftada bir ders saati olarak
okutulmaktadır. Öğrencilere; “DKAB derslerine ayrılan ders saatleri daha fazla olmalıdır”
önermesi yöneltilmiş ve bu duruma katılıp katılmadıklarını belirtmeleri istenmiştir.
Sonuçlar Tabloda gösterilmiştir.
Tablo 7: DKAB Derslerine Ayrılan Ders Saatlerinin Daha Fazla Olmasıyla İlgili
Öğrenci Görüşleri:
Öğrenci Görüşleri

Sayı

Değer

Hiç Katılmıyorum

49

9.70

Katılmıyorum

71

14.06

Karasızım

57

11.28

Katılıyorum

201

39.81

Kesinlikle Katılıyorum

127

25.15

Toplam

505

100.00

Yapılan analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerden %64.96 (328)’sı
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DKAB derslerinin ders saatlerinin artırılması fikrine katıldıklarını ifade etmişlerdir. Buna
karşılık ders saatlerinin artırılması fikrine katılmadığını belirten öğrencilerin sayısı da
%23.76 (120)’sı ile sınırlı kalmıştır. DKAB ders saatleri hususunda görüş belirtmeyenlerin
sayısı %11.28 (57) dir.
Bu sonuç, zorunlu DKAB ders saatlerinin yeterli olmadığı ve haftalık ders
saatlerinin artırılması kanaatinde olan öğrencilerin DKAB ders saatlerini yeterli bulan veya
ders saatleriyle ilgili kararsız olan öğrencilere göre daha fazladır, şeklinde kurulan hipotezi
doğrulamaktadır.
3. Öğrencilerin Ders Kitapları Hakkındaki Görüşleri:
Öğretmenlerin ve öğrencilerin her zaman başvurabileceği değerli vasıtalardan biri
ders kitaplarıdır. Öğrencilere, “DKAB ders kitaplarını beğeniyorum” şeklinde bir önerme
yöneltilmiş ve öğrencilerin bu görüşe katılıp-katılmadıklarıyla ilgili tercihleri tabloda
görülmektedir.
Tablo 8: Öğrencilerin Din ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarıyla İlgili Kanaatleri:
DKAB Kitaplarıyla İlgili Kanaat

Sayı

Değer

Hiç Katılmıyorum

71

14.06

Katılmıyorum

44

8.71

Kararsızım

48

9.50

Katılıyorum

219

43.37

Kesinlikle Katılıyorum

123

24.36

Toplam

505

100.00

Yapılan analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerden %67.73 (342)’ü ders
kitaplarını beğendiklerini, %9.50 (48)’si de kararsız olduğunu ifade etmiştir. Buna karşılık
ders kitaplarını beğenmeyen öğrencilerin sayısı da %22.77 (115) ile sınırlı kalmıştır.
Bu sonuç, DKAB ders kitaplarını beğenen öğrenciler DKAB ders kitaplarını
beğenmeyen veya kararsız olan öğrencilere göre daha fazladır, şeklinde kurulan hipotezi
doğrulamaktadır.
Genel olarak öğrenciler okullardaki ders kitaplarını beğendiklerini ifade etseler de
özel de konuşulunca ders kitaplarındaki konuların birbirinin tekrarı veya biraz genişletilmiş
halleri olduğunu ifade etmektedir. Bu durum öğrencilerin ders kitaplarına ilgisini
azaltmaktadır. Hâlbuki öğrenciler ders kitaplarını zevk alarak okumalı ve okuduklarından
bir şeyler öğrenmelidir.
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Kitaplar, çocuk zekâsının gidişini çok iyi tanıyan yazarlar tarafından yazılmalıdır
(Rousseau, J.J. 1966, 297). Aksi halde, kitaplar sebebiyle dersler sevimsiz hale gelir. Dinin
duygu ve düşünce boyutunu vermeyen bazı bilgileri ezberlemek, öğrencilere sıkıntı ve
ıstırap verir. Dolayısıyla derslerden hedeflenen gayelere ulaşılamaz ve gençlere istendik
davranışlar tam kazandırılamaz. Gençler fıtratlarındaki doğal inancın, düşünce ve davranış
boyutlarını kazanamadıkları için okulu bitirirken vahşileşmekte, değişik tuzaklara düşmekte
hatta okula zarar vererek ayrılmaktadır.
4. Öğrencilerin DKAB Derslerinin Ölçme ve Değerlendirilmesiyle ilgili Görüşleri:
Ölçmenin eğitimdeki öncelikli hedefi, öğrencilerin kazanımları hakkında
bilgi toplamak ve bu bilgileri değerlendirmektir. Böyle bir değerlendirmeyi başarıyla
yapabilmek için elde edilen ölçüm bilgileri, müfredatın hedef ve kazanımlarını doğru
olarak yansıtmalıdır.
Öğretmenlerin ölçme ile ilgili düştükleri en büyük engellerden birisi, öğretilenlerin
ölçülmesi yerine ölçüleceklerin öğretilmesidir. Böyle bir durum ise öğretme-öğrenme
sürecinin asıl hedefinin dışına çıkılmasına neden olur.
Öğrencilere “DKAB derslerindeki kazanımların not ile değerlendirilmesini önemli
görüyorum” önermesi yöneltilmiş ve bu görüşe katılıp katılmadıklarıyla ilgili kanaatleri
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 9: DKAB Derslerindeki Kazanımların Not ile Değerlendirilmesi Hakkında
Öğrencilerin Görüşleri:
Öğrencilerin Kanaati
Hiç Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

Sayı
53

Değer
10.50

80
40

15.84
7.92

183
149
505

36.24
29.50
100.00

Yapılan analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerden % 65.74 (332) ’ü
DKAB dersinin not ile değerlendirilmesi kanaatine katıldıklarını, %9.92 (40)’si de kararsız
olduğunu ifade etmiştir. Buna karşılık DKAB dersinin not ile değerlendirilmesi kanaatine
katılmadıklarını belirten öğrencilerin sayısı da %26.34 (123) ile sınırlı kalmıştır.

Öğretmenler notun önemli olduğunu hissettirmeli ancak notu silah olarak
kullanmamalıdır. Ödül ve iyi not, öğrencinin gayretini artırır. İyi notun öğrenci üzerinde
sihirli bir etkisi vardır. Öğrencinin dersi ve öğretmeni sevmesine yol açar. Bu sevgi;
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öğrenciyi daha çalışkan hale getirir. Hak
etmeyene not verilmemeli ama çalışandan
ve gayret gösteren öğrencilerden de not
esirgenmemelidir.
Buradan şunu söyleyebiliriz; DKAB
dersleri diğer bazı dersler gibi ezber ağırlıklı
değil, davranışları geliştirici olmalıdır.
Ölçme ve değerlendirme yapılırken de bu
hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu sonuç, DKAB derslerinin
ölçme
değerlendirmesinin
not
ile
yapılmasına katılan öğrenciler, DKAB
derslerinin ölçme değerlendirmesinin not
ile yapılmasına katılmayan öğrencilerden
daha fazladır, şeklinde kurulan hipotezimizi
doğrulamaktadır.
Öğrencilerin
kazanımlarının
anlaşılması, yöntem ve uygulamaların
başarısının
belirlenmesi
ölçmedeğerlendirmenin en temel amacıdır.
Öğrenme ve öğretme sürecinin ayrılmaz
bir parçası olarak kabul edilen ölçme ve
değerlendirme, sadece sonuçlara bakılan bir
araç olarak görülmemeli, sınavlar öğrenme
süreci olarak kabul edilmeli ve sınav kâğıtları
öğrencilere dağıtmalı, not takdiri konusunda
objektif olunduğu gösterilmelidir.

fırsatı verilmelidir.
Farklı ilgi, beceri, zekâ yapısı
ve öğrenme şekline sahip öğrencilerin
değerlendirilmesinde, klasik sınav ve
test türlerinin yanı sıra; açık uçlu sorular,
gözlem formları, görüşmeler, günlükler,
öğrenci ürün dosyaları, projeler vb. araç ve
yöntemler kullanılmaya çalışılmalıdır.
5. Öğrencilerin DKAB
Müfredatından
YKS
Sınavlarında
Soruların Bulunmasıyla İlgili Görüşleri:
İnsanlar her zaman emeğinin
karşılığını görmek ister. Öğrencilerin
%67’sinin DKAB derslerine devam
etmekten memnun olduğunu, %64’ünün
DKAB derslerinin ders saatlerinin artırılması
görüşüne katıldığını, %65’inin DKAB
derslerinin ölçme değerlendirmesinde
notu önemsediğini ifade etmişlerdir.
Bu kanaatlerin bir sonucu olarak YKS
sınavlarında soruların bulunması fikrinin de
test edilmesi yerinde olacaktır. Bunun için
“DKAB Müfredatından YKS sınavlarında
soru bulunmasını isterim” önermesi
yöneltilmiş ve öğrencilerin bu görüşe katılıp
katılmadıklarıyla ilgili kanaatleri tabloda
gösterilmiştir.

Ölçme ve değerlendirme; öğrencilere
kendilerini değerlendirme olanağı sunmalı,
neleri bildiğini, ne anladığını ve hangi
davranışları kazandırdığını ortaya koymalı,
onların güçlü ve zayıf yönlerini keşfetme
imkânı sağlamalıdır.
DKAB derslerinde öğrencilerin
sadece
sınavlarda
yazdıklarıyla
yetinilmemeli, onların sahip olduğu bilgi
ve beceriler de değerlendirilmelidir. Bunun
için her öğrenciye kendini gösterebilme
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Tablo 10: Öğrencilerin DKAB Müfredatından YKS Sınavlarında Soru Bulunması
Hakkındaki Görüşleri:
Öğrencilerin Kanaati
Hiç Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

Sayı
33
71
77
219
105
505

Değer
6.53
14.06
15.25
43.37
20.79
100.00

Yapılan analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerden % 64.16 (324)’sı
DKAB Müfredatından YKS sınavlarında soru bulunması görüşüne katıldıklarını, %15.25
(77) ’i de kararsız olduğunu ifade etmiştir. Buna karşılık DKAB Müfredatından YKS
sınavlarında soru bulunması kanaatine katılmadıklarını belirten öğrencilerin sayısı da %20
.59 (104) ile sınırlı kalmıştır.
Bu sonuç DKAB derslerinin müfredatından YKS sınavlarında soruların bulunmasını
isteyen öğrencilerin sayısı, istemeyen öğrencilere göre daha fazladır, şeklinde kurulan
hipotezimizi doğrulamaktadır.
6. Öğrencilerin DKAB Ders Ortamı ve Uygulamalarından Memnun
Olmasıyla İlgili Görüşleri:
DKAB derslerinin eğitim ortamı ve uygulaması hususundaki memnuniyeti tespit
edebilmek için öğrencilere “DKAB derslerine katılmak bana huzur verir” şeklinde
bir önerme yöneltilmiş ve bu görüşe katılıp katılmadıklarıyla ilgili kanaatleri tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 11: Öğrencilerin DKAB Derslerine Katılmaktan Huzur Duymasıyla İlgili
Görüşleri:
Öğrencilerin Kanaati
Hiç Katılmıyorum
Katılmıyorum
Karasızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

Sayı
40
65
67
224
109
505

Değer
7.92
12.87
13.27
44.36
21.58
100.00

Yapılan analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerden % 65.94 (333)’ü
“DKAB derslerine katılmak bana huzur verir” görüşüne katıldığını, %13.27 (67)’si de
kararsız olduğunu ifade etmiştir. Buna karşılık “DKAB derslerine katılmak bana huzur
verir” önermesine katılmadıklarını belirten katılımcıların sayısı da %19.79 (105) ile sınırlı
kalmıştır.
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Bu sonuçlar; DKAB ders ortamlarının ve uygulamalarının huzur verdiği görüşüne
katılan öğrenciler, DKAB ders ortamlarının ve uygulamalarının huzur verdiği fikrine
katılmayan öğrencilere göre daha fazladır şeklindeki hipotezimizi doğrulamaktadır.
Dersler, sıkıcı bir sınıf ortamlarında değil, öğrencilerin eğlenme ihtiyaçlarını da
karşılayacak farklı öğrenme ortamlarında işlenmelidir. Sınıflar öğretmenin öğrencilere
bilgi aktardığı bir mekân olmaktan çıkarılmalı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini
ifade edecekleri, isteyerek katılacakları, araştırma yapabilecekleri, tartışıp fikirlerini
paylaşabilecekleri çeşitli etkinliklere yer verilen bir ortam haline getirilmelidir.
C. Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Yönelik Tutumları:
1. Öğrencilerin DKAB Öğretmenlerini Sevip Sayması:
Eğitimin temel şartı, sevgi, şefkat ve karşılıklı saygıdır. İnsanları bir araya getirme,
birleştirme, kaynaştırma gibi insani faaliyetler sevgisiz gerçekleşemez. Çocukta ilk ortaya
çıkan sevgi, güven, ümit ve bağlanma duygularıdır. Korku ve endişe daha sonra ortaya
çıkar. Hatta korku ve endişenin ortaya çıkartılması genellikle yanlış eğitim sonunda olur.
Çocuğun tabiatına uygun olarak yoğun sevgi ve şefkat tezahürleri ile yaklaşmak, eğitimde
en verimli yöntemdir.
Yaptığımız çalışmada DKAB öğretmenlerinin öğrencilerle iyi bir iletişim içinde
olup olmadığını test etmek için; “DKAB öğretmenlerini sever ve sayarım” önermesi
yöneltilmiş ve bu görüşe katılıp katılmadıklarıyla ilgili kanaatleri tabloda gösterilmiştir.
Tablo 12: Öğrencilerin DKAB Öğretmenlerini Sevip Saymasıyla İlgili Görüşleri:
Öğrencilerin Kanaati

Sayı

Değer

Hiç Katılmıyorum

43

8.51

Katılmıyorum

76

15.05

Kararsızım

48

9.51

Katılıyorum

236

46.73

Kesinlikle Katılıyorum

102

20.20

Toplam

505

100.00

Yapılan analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerden % 66.93 (338)’ü DKAB
öğretmenlerini sever sayarım görüşüne katıldığını, %9.51’i (48) de kararsız olduğunu
ifade etmiştir. DKAB öğretmenlerini sever ve sayarım kanaatine katılmadıklarını belirten
öğrencilerin sayısı da %23.56 (119) ile sınırlı kalmıştır.
Bu sonuç, DKAB öğretmenlerini seven ve sayan öğrencilerin sayısı DKAB
öğretmenlerini sevmeyen öğrencilere göre daha fazladır şeklindeki hipotezimizi
doğrulamaktadır.
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2. DKAB Öğretmenlerinin Ders İşleme Yöntemlerinden Memnun Olunması
Hakkında Öğrencilerin Görüşleri:
DKAB öğretmenlerinin mesleki yetkinliğini öğrenmek amacıyla öğrencilere
“DKAB öğretmeninin ders işleme yöntemlerini beğeniyorum” önermesi yöneltilmiş ve bu
görüşe katılıp katılmadıklarıyla ilgili kanaatleri tabloda gösterilmiştir.
Tablo 13: DKAB Öğretmeninin Ders İşleme Yöntemlerinin Beğenilmesi Hakkında
Öğrencilerin Görüşleri:
Öğrenci Görüşleri

Sayı

Değer

Hiç Katılmıyorum

45

8.91

Katılmıyorum

67

13.27

Kararsızım

59

11.68

Katılıyorum

224

44.36

Kesinlikle Katılıyorum

110

21.78

Toplam

505

100.00

Yapılan analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerden %66.14 (334)’ü
DKAB öğretmenlerinin ders işleme yöntemlerini beğendiğini %11.68 (59)’i kararsız
olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların %22.18 (112)’i DKAB öğretmenlerinin ders işleme
yöntemlerini beğenmediğini ifade etmiştir.
Bu sonuç, DKAB öğretmenlerinin öğretim metotlarını beğenen öğrencilerin sayısı
DKAB öğretmenlerinin öğretim metotlarını beğenmeyen öğrencilere göre daha fazladır
şeklindeki hipotezimizi doğrulamaktadır.
Öğretmenler öncelikle bilgiyi öğretmeyi değil, dersi ve bilgiyi sevmeyi öğretmelidir.
Öğrenciye bilgi sevdirilecek olursa, öğrenciler bilgiyi bulur ve öğrenir.
Öğrencilere bilgiyi sevdirmek için etkili bir öğretim yapmak gerekir. Etkili bir
öğretim yapamayan, kullandığı öğretim tekniklerini çeşitlendirip öğrencilerin ilgisini
çekemeyen, öğrencileri güdüleyemeyen öğretmenler sınıflarda huzuru sağlayamaz.
Öğrenciler anlamadıkları konularda dersin dışında başka şeylerle meşgul olur. Sınıfın
disiplini ve düzeni kaybolur. Disiplini ve düzeni olmayan bir sınıftan öğrenciler mutsuz,
öğretmenler bitkin ve yılgın bir şekilde çıkar.
Birey ve toplum hayatının vazgeçilmez bir ögesi olan din öğretimi çağdaş ve
bilimsel metotlarla yapılırsa öğrencilerin ve öğretmenlerin mutlu olacağı bir sınıf ortamı
oluşur. Böyle bir sınıf ortamında eleştirel düşünme, analiz etme ve değerlendirme gibi üst
düzey düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakalanır.
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Öğretmenler, öğrencilerin üst düzey
düşünme kazanımlarını edinmesi için
hangi öğrenim stratejilerini kullanılacağını,
öğrenme ve öğretmeyle ilgili anlayışları
dikkate alarak belirlemelidir. Bunun için
öğretmen;

bilişsel gelişim düzeylerini de dikkate
alarak planlamalıdır. Öğrenciler kendi
deneyimleriyle uyuşmayan soyut fikirleri
anlamada zorluk çekerler ama aynı bilgiyi
somut, deneysel örneklerle sunduğumuzda
daha iyi öğrenirler.

Öğrencilerin ilgi, beceri ve öğrenme
kapasiteleri gibi bireysel farklılıklarını
göz önünde bulundurmalıdır. Öğrencilerin
işlenen konu ile ilgili ön bilgi ve inançlarının,
duygu ve düşünce seviyelerinin hangi
aşamada olduğu tespit edilmelidir.

2.
Öğrenciler
bir
bilgiyi
öğrendiklerinde onu zihinlerinde belli
bir düzene koyarlar. Öğrenciler yeni
bilgileri önceden bildikleri bir şeyle
ilişkilendirdikleri takdirde daha kalıcı
öğrenebilirler. Bu nedenle öğretmenler,
düzenlenmiş bilgiler sunarak ve öğrencilere
bir şeyin nasıl diğerleriyle ilişkili olduğunu
göstererek yardımcı olabilirler.

DKAB dersleri, insanın bütünlüğü
göz önünde bulundurularak yüksek duygu
ve düşünceyi birlikte harekete geçirecek
bir şekilde işlenmelidir. Yüksek duyguları,
düşünceye; düşünceyi, yüksek duygulara
hâkim kılmamaya dikkat etmek gerekir.
Bu iki kavramı birbirini gölgelemeden
kullanmak, pedagojik bilgi gerektirdiği
kadar, öğretimin sanat boyutunu da gerekli
kılar. Çünkü öğretim bir bilim olduğu gibi
aynı zaman da bir sanattır.
Duygu ve düşüncelerin birlikte
harekete geçirilmesi için, edebiyat, tarih,
sanat ve kıssalardan istifade edilerek
olaylar, öğrencilerin gözleri önüne bir tablo
gibi sergilemelidir. Konulara uygun ayetler,
hadisler, tarihi ve günlük olaylardan misaller
verilerek muhteva zenginleştirilmelidir.
Misaller konuyu unutturacak kadar geniş
olmamalıdır.
Öğretmenler DKAB derslerini
yapılandırıcı modele uygun olarak
hazırlamalı ve hazırlık aşamasında genel
eğitim uygulamalarını dikkate almalıdır.
1. Öğretmenler, hangi öğretim
metotlarını kullanacaklarını öğrencilerin

3. DKAB Öğretmeninin
Fikirlerine Duyulan Güven Hakkında
Öğrencilerin Görüşleri: :
Öğrenciler, DKAB öğretmeninin
sahip olduğu bilgiye çok değer verirler ve
her soruya cevap verebilmesini arzu ederler.
Bunu için de öğretmen akıllı, zeki, açık
fikirli ve bilgin olmalıdır ki, öğrencilerde
saygı ve güven uyandırsın onlara etki
edebilsin ( Kanad, 1963, 1/447).
DKAB öğretmeninin din ve ahlak
konularında tutarsız görüşlerinin olması,
öğrencilerin güvenini sarsar ve öğretmenin
bilgisinden
şüpheye
düşür.
Böyle
öğretmenler öğrenci üzerinde pek etkili
olamazlar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenin öğrenciler üzerindeki etkinliğini
belirlemek için, öğrencilere “DKAB
öğretmeninin din hakkındaki fikirlerine
güvenirim”, önermesi yöneltilmiş ve onların
bu görüşe katılıp katılmadıklarıyla ilgili
kanaatleri tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 14: DKAB Öğretmeninin Din hakkındaki Fikirlerine Güven Duyma:
Sayı

Değer

Hiç Katılmıyorum

54

10.69

Katılmıyorum

72

14.26

Kararsızım

52

10.30

Katılıyorum

189

37.43

Kesinlikle Katılıyorum

138

27.32

Toplam

505

100.00

Fikirlerine Duyulan Güven

Yapılan analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerden %64.75 (327) ’i
öğretmenlerin din hakkındaki fikirlerine güvendiğini ve katılımcıların %10.30 (52) ’u
kararsız olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların %24.95 (126)’i DKAB öğretmenlerinin
din hakkındaki fikrine güvenmediğini ifade etmiştir.
Bu sonuç DKAB öğretmenlerinin din hakkındaki fikirlerine güvenen öğrenciler
DKAB öğretmenlerinin din hakkındaki fikirlerine güvenmeyen öğrencilere göre daha
fazladır şeklindeki hipotezimizi doğrulamaktadır.
4. DKAB Öğretmeninin Öğrencilere Yönelik Tutumlarından Memnun
Olunması Hakkında Öğrencilerin Görüşleri:
Öğrencilerin derse yönelik tutumlarında öğretmen faktörü önemlidir.
Öğrencilerin hoşuna giden yaşantılar sergileyen öğretmenlerin dersi genel olarak sevilir
ve o derse karşı olumlu bir tutum gelişir. Bu nedenle öğretmenler, kendilerini öğrencilere
sevdirmeli, öğrenciye yönelik tutumlarında her zaman olumlu tepkide bulunmalıdır.
DKAB öğretmenin öğrenciler yönelik tutumlarını belirlemek için, “DKAB
öğretmeninin öğrencilere yönelik tutumlarından memnunum” önermesini yönelttik.
Öğrencilerin bu görüşe katılıp katılmadıklarıyla ilgili kanaatleri tabloda gösterilmiştir.
Tablo 15: DKAB Öğretmeninin Öğrencilere Yönelik Tutumlarından Memnun
Olunması Hakkında Öğrencilerin Görüşleri:
Öğrencilerin Görüşleri
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Sayı

Değer

Hiç Katılmıyorum

55

10.89

Katılmıyorum

81

16.04

Kararsızım

37

07.33

Katılıyorum

223

44.16

Kesinlikle Katılıyorum

109

21.58

Toplam

505

100.00
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Yapılan analiz sonuçlarına göre
ankete katılan öğrencilerden %65.74
(332)’ü DKAB öğretmenlerinin öğrencilere
yönelik tutumlarından memnun olduğunu,
%7.33
(37)’ü
kararsız
olduğunu
belirtmişlerdir. Katılımcıların %26.93
(136)’ü DKAB öğretmenlerinin öğrencilere
yönelik tutumlarından memnunum fikrine
katılmadığını ifade etmiştir.
Öğretmen tutumlarıyla öğrencilerin
kalbini kazanmaya çalışmalıdır. Yüce
Allah, kine, nefrete, düşmanlığa, kalplerin
katılaşmasına yol açan kaba davranışları
yasaklamış, insanlara yumuşak davranmayı
bir yöntem olarak öne çıkarmıştır.
“Allah’ tan bir rahmet sayesindedir
ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer
kaba ve katı kalpli olsaydın senin çevrenden
kesinlikle dağılır gidelerdi” (Al-i İmran,
3/159). ayetinde çevremizde bulunan
insanların özellikle öğrencilerin kalbine
ancak yumuşak davranışla ve sevgiyle
girebilmenin mümkün olduğu vurgulanır.
Çocuğun sağlıklı gelişimi için sevgi
şarttır. Bu sevgi öncelikle ana babadan,
sonra da öğretmenden gelmelidir (Jelsild,
A.T. 1979, 359). Sevgi, duygusal gelişimin
yanında bedensel ve zihinsel gelişim,
olgunlaşma ve sağlık için şarttır. Çocuğu
sevmek insanî duyguların bir gereği olduğu
gibi, aynı zamanda bir bilgi konusudur.
Her konuda ümmetine örnek olan
Allah Resulü, sevgi konusunda da çok
güzel bir örnek olmuştur. Enes b. Malik;
Resul-ü Ekrem’e on sene hizmet ettim,
vallahi bana öf bile demedi. Yapmakta
geciktiğim yapamadığım bir işten dolayı
beni azarlamadığı gibi, ailesinden azarlayan
olursa, onlara da “ona dokunmayın, bu işi

yapması takdir edilmiş olsaydı yapardı”
buyururdu (Buhari, “Sahih”, 12/1987;
Tirmizi, 3/2084; Bayraklı, 1983, 184).
Peygamberimiz dini tebliğ ederken hep
sevgi ve şefkat prensipleriyle hareket
etmiştir. Peygamberlerin varisleri olan
öğretmenlerde
öğrencilere
yönelik
tutumlarında, daima sevgi, şefkat ve
merhamet duygularıyla hareket etmelidirler.
Öğretmen, öğrencilerinin dertleriyle
samimi bir şekilde dertlenerek onları
kendisine
cezbetmelidir.
Korkutulan
öğrenciler, öğretmenlerin şahsında, onların
vermek istedikleri hakikatlerden ürkerler.
Dersler ne kadar sıcak ve ne kadar can alıcı
da olsa, anlatandaki soğukluk dinleyenler
üzerinde olumsuz etki edecektir. Böyle
bir davranış fayda değil, sadece zarar
getirir. Hiçbir DKAB öğretmeninin kendi
hatalarından dolayı öğrencileri dersten
soğutmaya ve ürkütmeye hakkı yoktur.
Sevgi ve şefkatin olmadığı yerde,
hürmetten de söz edilemez. Evet, insanları
zor kullanarak belli şeylere itaat ettirmek
mümkündür. Ancak, onlara anlatılan
hakikatleri zor kullanarak kabul ettirmek
mümkün değildir.
Öğretmen bir sevgi, şefkat ve
muhabbet kahramanı olmalıdır. Bu konuda
Allah Resulü örnek alınmalıdır. O, insanlara
bir kere “ La ilahe illallah “ dedirtebilmek
için nelere katlandı ve nelere göğüs gerdi!
Onu taşlayan, vücudunu kan revan içinde
bırakan, namaz kılarken boğazını sıkan
veya başına işkembe koyan, geçeceği
yollara dikenler serpen insanların, hep
hidayetini istiyor ve düşmanlarının bile
cennete girmeleri için dua ediyordu.
DKAB öğretmenleri Rasulüllah’ın
metoduyla
öğrencilere
kendini
sevdirmelidir. Öğrenciler öğretmenlerin
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tutumlarından memnun olur ve onu
severlerse DKAB derslerini de sever. Dersler
sevilirse öğrenilen bilgiler davranış haline
dönüştürülür. Davranış haline dönüştürülen
DKAB dersleri de istenilen amaca ulaşmış
demektir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsan dünyaya geldiği andan
itibaren hayatını anlamlandırmaya, nerden
gelip, nereye gideceğini, neden dünyaya
gönderildiğiyle ilgili sorulara cevap
aramaktadır. Öğrenciler bu gibi sorularına
en doğru ve ne doyurucu cevaplarını
DKAB dersinde bulduğundan dolayı büyük
ölçüde derslere severek ve isteyerek devam
etmektedirler.

olduğunu göstermektedir.
Araştırma bulguları ışığında şu
öneriler ileri sürülebilir:
1. Öğrencilerin DKAB derslerine
yönelik tutumlarıyla ilgili genel kanaatlerini
ölçen
tablolardaki
sonuçlar
bize
göstermektedir ki; DKAB dersleri zorunlu
dersler arasında bütün eğitim kademelerinde
bulunmalı ve devam etmelidir.
2. DKAB ders saatleri bütün eğitim
kademelerinde haftada en az 2 saati zorunlu
olmalı ve isteyen öğrencilerin de seçmeli
olarak dini bilgilerini artıracak dersler
almasına imkân tanınmalıdır.

Araştırmadaki
varsayımlar
ve
değişkenlerle ilgili olarak elde edilen
sonuçlar şunlardır:

3. Ders kitapları öğrencilerin DKAB
dersine yönelik tutumlarında önemli
bir etkendir. Ders kitabını beğenmenin
derse karşı tutumu arttırdığı sonucundan
hareketle DKAB ders kitaplarının nicelik ve
niteliğinin arttırılması önemlidir.

Yaş ve Cinsiyet durumuna göre
öğrencilerin DKAB dersine yönelik tutum
ve davranışları arasında bir farklılık ortaya
çıkmamıştır.

4. DKAB ders müfredatından LGS
ve YKS sınavlarında soruların bulunması
öğrencilerin öğrenmiş olduğu bilgilerin
sınanması açısından önemlidir.

Araştırma
verilerine
göre
öğrencilerin önemli bir çoğunluğu DKAB
derslerine severek ve isteyerek devam
ettiğini, DKAB ders saatlerinin artırılması
ve
sınavlarda
soruların
bulunması
görüşüne katıldığını ifade etmektedir. Yine
öğrenciler, Ders kitaplarını beğendiklerini,
DKAB öğretmenlerinin ders işleme
metotlarından ve sınıf ortamlarından
memnun olduklarını, din hakkındaki
görüşlerine güvendiğini ve öğretmenlerin
tutumlarından memnun olduklarını ifade
etmektedir. Bu da öğrencilerin DKAB
dersine yönelik tutumlarının olumlu

5.
Öğrencilerin DKAB ders
ortamlarından zevk alması için öğretmenin
özel öğretim yöntemlerini çok iyi bilmesi,
öğrencilerin dikkatlerini uyanık tutması,
derslerini ayrıntılı ve canlı aktif metotla,
kendine göre değil öğrenciyi merkeze alarak
işlemesi önemlidir.
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6. Öğrencilerin öğretmeni sevmesi,
öğretmenin öğrencilere karşı demokratik
tutumu ile DKAB dersine karşı tutum
arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır.
Bu bağlamda öğretmenlerin demokratik
öğretmen rol ve tutumları yanında
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öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun
yöntem ve stratejiler geliştirmesi derse karşı
tutumu önemli ölçüde etkileyecektir.
7. Her şeyden önemlisi öğretmenlerin
hedef noktası öğrenciye DKAB derslerine
yönelik olumlu tutum kazandırmak
olmalıdır. Öğretmenler, öğrencilerin dini
ve ahlaki gelişimlerini kolaylaştırabilmeleri
için onlara rol model olmalarıdır.
Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca
DKAB öğretmenlerini dini bir otorite olarak
görmesi, din ile ilgili sorularını sorabilmesi
ve öğretmenin fikirlerine güvenebilmesi
için öğretmenlerin mesleki bakımdan
kendilerini devamlı güncellemesi gerekir.
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ANKARA’NIN AYAŞ İLÇESİ İLE SİİRT’İN TİLLO İLÇESİ’NDE
BULUNAN BAZI TÜRBE VE ZİYARET YERLERİNE BAĞLI İNANÇ
VE UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE BAZI
TESPİTLER
Dr. Mesut UĞURLU

ÖZET
Türk toplumunda yer alan kültürel olgulardan biri de türbe ve ziyaret yerlerine bağlı
inanç ve uygulamalardır. Anadolu’nun hemen her yöresinde bulunan türbe, yatır ve ziyaret
yerlerine yönelik inanç ve uygulamalar arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar
da bulunduğu düşüncesinden hareketle, iki farklı yörede bulunan türbelere (Ankara’nın
Ayaş İlçesi’nde bulunan üç türbe ile Siirt’in Tillo İlçesi’nde bulunan üç türbeye) yönelik
benzer/farklı inanç ve uygulamalar tespit edilmiştir. Bu tespitler, bölgede din görevlisi
(imam) olarak görev yapmakta olan kaynak kişilerin katkılarıyla elde edilmiştir. Kaynak
kişilerin kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar neticesinde tespit edilen inanç
ve uygulamalar, sosyoloji ve psikolojinin sahasına girilmeden folklorik açıdan kısaca
değerlendirilmiştir.
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COMPARATIVE ANALYSIS AND SOME FINDINGS OF BELIEF
AND PRACTICES RELATED TO SOME TOMBS AND VISIT
PLACES IN ANKARA’S AYAŞ DISTRICT AND SİİRT’S TILLO
DISTRICS
Dr. Mesut UĞURLU

ABSTRACT
One of the cultural phenomena in Turkish society is beliefs and practices related to
tombs and places of visit. Based on the idea that there are similarities as well as differences
between the beliefs and practices regarding tomb and visiting places found in almost every
region of Anatolia, similar/different beliefs and practices have been identified for tombs
located in two different regions (three tombs in Ayaş, district of Ankara and three tombs
in Tillo, district of Siirt). These determinations were obtained with the contributions of the
source people who were working as religious officials (imam) in the region. The beliefs
and practices determined as a result of the answers given by the resource persons to the
questions directed to them were briefly evaluated in terms of folkloric without entering the
field of sociology and psychology.
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GİRİŞ
Türk kültürü içerisinde türbe , yatır ve
adak yerlerine yönelik olarak, gerek yöre
halkının gerekse farklı yörelerden ziyarete
gelen kişilerin benzer ve/veya farklı inanç ve
uygulamaları olduğu bilinmektedir. Türbe
ve ziyaret yerlerine yönelik sosyolojik
anlamlar
ile inanç ve uygulamalar,
Türklerin Şamanizm döneminden İslâmiyet
öncesi ve sonrası döneme kadar değişik
versiyonlarıyla günümüze kadar ulaşmıştır.

Türbe ve ziyaret yerlerine yönelik
uygulamalar kişilere, toplumsal inanca,
kültürel farklılıklara ve yörelere göre
değişebilmektedir. Bu sebeple çeşitli
yörelerdeki türbe ve ziyaret yerlerine yönelik
farklı inanç ve uygulamalarla karşılaşmak
mümkündür. Bu olgudan hareketle,
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan
Ankara’nın Ayaş ilçesindeki üç türbe ile
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan
Siirt’in Tillo ilçesindeki üç türbeyi örneklem
olarak çalışmamız kapsamına alarak bu
türbelere yönelik inanç ve uygulamaların
benzer/farklı yönleri tespit edilmiş ve
değerlendirmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
gerçekleştirilen çalışmada, bölgede görev
yapmakta olan din adamları (imamlar),
“kaynak kişi” (KK) olarak seçilmiştir.
Çalışmanın sağlıklı sonuçlar vermesi
amacıyla bölgenin sosyo-kültürel yapısını
ve kendi yörelerindeki inanç yapısını iyi
bilen ve aynı zamanda muhitlerinde yer
alan türbe ve ziyaret yerlerine yönelik inanç
ve uygulamaları da deneyimlemiş olan din
görevlileri, çalışmanın gerçekleşmesine
önemli katkı sağlamışlardır. Çalışmamız
kapsamına alınan türbe ve ziyaret
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yerlerine yönelik uygulamaları tespit
edebilmek amacıyla hazırlanan sorular din
görevlilerine sunulmuştur. Verilen cevaplar
doğrultusunda Türkiye’nin iki farklı
yöresinde mevcut olan türbe ve ziyaret
yerlerine yönelik uygulamalarda hangi
benzerliklerin/farklılıkların
olduğunu
tespit edilmiştir. Bu tesptiler halkbilimsel
bir olgu olarak ortaya konulmuş, sosyoloji
ve psikolojinin sahasına girilmeden kısa
bir değerlendirmede bulunulmuştur.
Çalışma Kapsamında Yer Alan Türbeler
Hakkında Kısa Bir Sunum
Türbe ve ziyaret yerlerine yönelik olarak
ziyaretçilerin benzer/farklı inanç ve
uygulamaların tespiti ve karşılaştırmalı
analizinden önce, bu türbeler ile ilgili
kısa bir bilgilendirmenin faydalı olacağı
düşüncesinden hareketle, Ankara’nın Ayaş
ilçesindeki ve Siirt’in Tillo ilçesindeki
çalışma kapsamına alınan toplam altı adet
türbe ve ziyaret yerleri hakkında kısa bir
bilgilendirme sunmanın uygun olacağı
değerlendirilmiştir. Bu amaçla çalışma
kapsamındaki türbelerle ilgili kaynak
kişilerden, saha gözlemlerinden ve bazı
yazılı kaynaklardan derlenen özet bilgi
şöyledir:
Bünyamin Ayaşî Türbesi
Ayaş ilçe merkezi Derviş İmam
mahallesinde bulunan ve 15. Yüzyılda inşa
edilmiş olan Bünyamin Ayaşî Hazretleri’nin
türbesi, aynı isimli caminin bitişiğinde
bulunmaktadır. Cami içerisinden türbeye
geçiş bulunmaktadır. Kapalı alanda
bulunan Bünyamin Ayaşî Hazretleri’nin
sandukasının yanında dört adet daha
sanduka bulunmaktadır. Bu sandukaların
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Ayaşî Hazretleri’nin çocuklarına (kızları)
ait olduğu tahmin edilmektedir (KK1).
Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin
talebelerinden olan (İslam Ansiklopedisi,
2020) Bünyamin Ayaşî Hazretleri’ne
ait çeşitli kerametler olduğu rivayet
edilmektedir. Bu kerametlerden biri, cami
içerisinde yer alan levhada yazılı olan
Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine
ait keramettir. Rivayete göre Kanuni
Sultan Süleyman Rodos’u kuşatır fakat bir
türlü fetih gerçekleştiremez. O dönemde
birtakım suçlamalarla Kütahya kalesinde
hapsolan Bünyamin Ayaşî Hazretleri’nin
serbest bırakılmasına müteakip Rodos’un
fethi gerçekleşir (KK1; Kutb-ı Âlîşân).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) Türbesi
Ayaş
İlçe
merkezi
Ömeroğlu
Mahallesi’ndeki
Abdullah
Sultan
(Kesikbaş) Türbesi, aynı isimli cami
içerisindeki namaz kılınan alanın
bitişiğindeki küçük bir oda içerisinde
yer almaktadır. Bu oda ayrıca din
görevlisinin çalışma odası olarak da
işlevi haizdir. Sandukası bulunmayan
kabir, taştan yapılmıştır. Üzeri yeşil bir
örtü ile örtülmüştür. Cami girişinde bir
kuyu bulunmaktadır. Önceleri kuyudan
su içilerek şifa bulunulacağına inanılsa
da, sonradan kuyu kapağı kilitlenerek
kullanılamaz hale getirilmiştir (KK2).
Kesikbaş Sultan Türbesi ile ilgili bir rivayet
şöyledir: Eski zamanlarda (elektriğin
olmadığı dönemlerde) dört kişi hırsızlık
için camiye girer. Amaçları camiden
mum çalmaktır. İçeriye girip buldukları
mumları aldıktan sonra camiden çıkmak
isteyen hırsızlar, kapının yerinde duvar
olduğunu görürler. Çaldıkları mumları

yerine koyduklarında bu kez duvar yerine
tekrar kapı ortaya çıkar. Mumları tekrar
alıp çıkmak isteyen hırsızlar karşılarında
kapı yerine duvar olduğunu gördüklerinde,
aldıkları mumları yerine bırakarak hemen
camiden çıkar ve uzaklaşırlar (KK2).
Yavuz Analar Türbesi
Ayaş İlçe merkezi Hacımemi Mahallesi’nde
bulunan Yavuz Analar Türbesi, Aktaş
Cami’nin karşısındadır. Bitişiğinde bulunan
Evliya Ali Çelebi’nin kabri ile arasında
isimsiz iki kabir daha bulunmaktadır. Daha
önce restore edilmemiş oval şeklindeki taş
kabirlerin üzerindeki çatlaklar, kabrin uzun
zamandır bakımsız kaldığını göstermektedir.
Yan yana dizili kabirlerin bitişiğinde bir ev
ve bu ev sahiplerine ait küçük bir bahçe
bulunmaktadır. Bahçe ile kabirlerin arasına
sınır şeklinde üç adet testi konulmuştur.
Kabirleri yöreden ve yöre dışından ziyarete
gelenler, sürekli ağlayan çocuklarının şifa
bulacağına inanırlar. Bu inançla çocuklarını
Yavuz Analar’ın kabrinin yanına yatırıp
dua ederler. Bu şekilde çocuklarının
ağlamalarının azalacağına inanırlar (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi
İsmail Fakirullah Hazretleri’nin türbesi,
Siirt’in Tillo İlçesinde bulunmaktadır.
İsmail Fakirullah’ın talebesi olan İbrahim
Hakkı Hazretleri tarafından yaptırılmıştır.
Türbenin inşası 18. Yüzyılda tamamlan
ve sonrasında İbrahim Hakkı Hazretleri,
hocası olan İsmail Fakirullah Hazretlerine
saygısını göstermek ve bu türbe üzerine olan
dikkatleri artırmak amacıyla kendi coğrafi
ve astronomi bilgisini gösterebileceği bir
düzenek oluşturur. Türbenin bitişiğine 10
metre yüksekliğinde bir kule inşa eder.
Türbeden birkaç kilometre uzaklıktaki bir
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yamaca taşlardan oluşan küçük penceresi
olan bir duvar inşa eder. Her yıl 21 Mart
ve 23 Eylül tarihlerinde yani ekinoks
dönemlerinde doğan güneş ışınları bu
duvarın penceresinden geçer ve türbenin
bitişiğindeki kulenin üzerinde bulunan
aynalardan yansıyarak türbenin içerisinde
bulunan sandukanın başucunu aydınlatır
(KTB, 2020). Türbenin bitişiğinde yaklaşık
300 yıllık olan ve halen meyve veren bir nar
ağacı bulunmaktadır.
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi
Şeyh Hamza türbesi, Siirt’in Tillo
ilçesinde bulunan bir mezarlık içerisinde
yer almaktadır. Beton kubbeli yapının
etrafı demirle çevrilidir. Şeyh Hamza
ile ilgili veriler çok kısıtlıdır. Tillo’nun
başta gelen velilerinden biri olduğu
bilinmektedir. Doğum tarihi ile ilgili verilere
ulaşılamamakla birlikte (Tillo, 2020), 13.
Yüzyılda yaşadığı ve Halid Bin Velid’in
torunlarından olduğu ve 1271 tarihinde
vefat ettiği bilinmektedir (Türbeler, 2020).
Şeyh Hamza’nın 12 erkek çocuğu, kendisi
gibi öldükten sonra Siirt’te defnedilmiştir
(Evliyalar, 2020).
Şeyh Muhammed El Hazin Türbesi
Abdulkâdir
Geylânî
Hazretleri’nin
neslinden gelen Şeyh Muhammed Hazîn-i
Firsâfî’nin ölüm tarihi 1892’dir (Baz, 2015:
89). Siirt’in Tillo İlçesine bağlı Fersaf
Köyü’nde doğmuş ve vefatından sonra
doğduğu bu köye defnedilmiştir. Halid
bin Velîd’in Siirt’in fethi sırasında çadır
kurduğu yere gömülmeyi kendi istemiş ve
vasiyeti doğrultusunda işaret ettiği yere
gömülmüş, öldükten bir yıl sonra da türbesi
inşa edilmiştir (Siirt Belediyesi, 2020).
Taş yapılı ve kubbeli türbenin bitişiğinde
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bir mezarlık bulunmaktadır. Taş yapının
inşası sırasında mezarın yakınında bulunan
ağaca dokunulmamıştır. Ağacın bir kısmı
taş yapının dışarısından görülmektedir.
Türbe herhangi bir geçiş güzergâhında
bulunmadığından
buraya
gelenler
özellikle türbeyi ziyaret etmek amacıyla
gelmektedirler.

Türbe ve Ziyaret Yerlerine Bağlı İnanışların
Karşılaştırmalı Analizi
Çalışma kapsamına alınan Ankara’nın
Ayaş İlçesindeki üç türbe ile Siirt’in
Tillo İlçesindeki üç türbeye bağlı inanç
ve uygulamaların analizi amacıyla
yöredeki din görevlilerine bazı sorular
sorulmuştur. Toplam 18 sorudan oluşan
araştırma sorularının tamamı, türbelere
ziyarete gelen ziyaretçilerin inanç ve
uygulamalarını değerlendirmeye yönelik
olarak hazırlanmıştır. Sorulardan bazıları
açık uçlu, bazıları da yönlendirici
sorulardır.
Hazırlanan
sorulardan
sonuncusu “Eklemek istediğiniz bir şey
var mı?” şeklinde hazırlanmıştır. Bunun
sebebi, diğer yönlendirici sorularda tespit
edilmesi dikkatlerden kaçmış bir hususun
olması durumunda KK tarafından ortaya
konulmasına fırsat tanımaktır. KK olarak
çalışmaya katkı sağlayan din görevlilerinin
verdikleri cevaplar neticesinde çalışma
kapsamına alınan türbelere yönelik
ziyaretçilerin inanç ve uygulamaları,
diğer bilimlerin/disiplinlerinin sahasına
girilmeden analiz edilmiştir. Yöneltilen
sorular ve bu sorulara KK’ların verdikleri
cevaplar neticesindeki değerlendirmeler
şöyledir

HİKMET 34 - Kasım 2020

1.Türbeyi ziyarete gelenler nasıl giyiniyorlar?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Yöre kıyafeti. Adaba dikkat ediliyor.
Genelde başlarını kapatıyorlar (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Normal. Kadınlar kapalı (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Günlük normal kıyafet giyiyorlar. Kadınlar
başlarını kapatıyor (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Erkekler normal (giyiniyorlar). Kadınlar
başörtülü veya şal (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo)
Erkekler normal. Bayanlar açık, kapalı,
karışık, normal (giyiniyorlar) (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Erkekler normal. Bayanlar açık, kapalı
normal (giyiniyorlar) (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki yörede de türbeleri ziyarete gelenler, ziyaretleri sırasında herhangi
bir özel kıyafet tercihinde bulunmamaktadır. Genel itibariyle erkek ziyaretçiler normal
gündelik kıyafetleriyle, kadın ziyaretçiler de İslam dininin gereği olarak başlarını kapatmak
suretiyle ziyaret gerçekleştirmektedirler. Her iki yörede de kadınların başları açık olarak
ziyaret etmeleri yadırganmamakla birlikte, normalde başları açık olan kadınların ziyaret
sırasında başlarını kapatmaları yaygındır. Her iki yöre için bu konuda farklı bir uygulama
bulunmamaktadır.

2.Türbeyi ziyarete gelenlerin tercih ettikleri özel gün veya günler var mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Bayram arifesi ve bayramlarda (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Yok. Her zaman ziyaret edilir (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
Özellikle cuma akşamları ve diğer dini
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
gün ve gecelerde daha çok ziyaret ediliyor.
Bir de 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde
etkinlikler düzenleniyor (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Cuma akşamları, dini gün ve gecelerde,
bayramlarda (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Evet, cuma akşamları dini gün ve geceler,
Tillo)
bayramlarda (KK6).
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Değerlendirme: Genel olarak türbelere ziyaretler, yılın tüm zamanına yayılmıştır. Ancak
Tillo yöresindeki türbelere Ayaş yöresine nazaran dini günlerde ve bayramlarda daha
fazla ziyaretçi geldiği değerlendirilmektedir. Bu durumun tespiti için daha ayrıntılı bir
çalışmanın yapılması gerektiği düşünülmekle birlikte, çalışmamız kapsamındaki sorulara
verilen kaynak kişilerin cevaplar neticesinde, Tillo’da Ayaş’a nazaran dini günlerde daha
fazla ziyaretçinin olduğu değerlendirilmektedir.

3.Ziyaretin bir hastalığa şifa olduğuna inanılıyor mu?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Bazı insanlar buna inanıyor, fakat genelde
hastalıklarını söylemiyorlar (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Önünde bulunan kuyu suyunun şifalı
olduğuna inanılırmış. Şu anda kuyu
faaliyette değil (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Çok ağlayan çocukların şifa bulması için
ziyarete gelenler, çocuklarını kabrinin
yanına yatırıp dua ediyorlar. Bu şekilde
çocukların ağlamalarının azalacağına
inanıyorlar (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Hayır (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Herşeyin Allah’tan olduğuna inanılıyor ve
Tillo)
Allah dostu olduğuna inanılıyor (KK6).
Değerlendirme: Ayaş ilçesinde bulunan türbelerin ziyaretçilerin bazı hastalıklara şifa
bulabileceği inancı olduğu ancak Tillo ilçesindeki türbelere yönelik ziyaretlerde şifa
bulunmasına yönelik bir inanç olmadığı değerlendirilmiştir.
4. Ziyaretçiler türbeye gelince ne yapıyorlar?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Dua ederler, yasin okurlar (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Dua ediyorlar (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Dua ediyorlar (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Dua ediliyor (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Dua, Fatiha, Kur’an okunur (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Fatiha okunur (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki ilçede bulunan türbelerin ziyaretçileri, ziyaretleri sırasında dua
eder ve/veya Kur’an/Ayet okurlar.
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6. Bez-çaput bağlıyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş)
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo)

Hayır (KK1).
Hayır (KK2).
Hayır (KK3).
Hayır (KK4).
Hayır (KK5).

Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Hayır (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki ilçede de türbelere “bez/çaput bağlama” uygulaması
bulunmamaktadır.

7. Dua ediyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Evet (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş)
Evet (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Evet (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Evet (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo)
Evet (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt-Tillo) Evet (KK6).
Değerlendirme: Her iki ilçede bulunan türbelerin ziyaretçileri, ziyaretleri sırasında dua
ederler.

8. Kurban kesiyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Hayır (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Evet (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Evet (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Ayaş ilçesinde bulunan türbelere yönelik “kurban kesme” uygulaması
bulunmamaktadır ancak Tillo ilçesindeki türbeler için üçte iki oranında “kurban kesme”
uygulaması bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışma kapsamında değerlendirilen türbelere
yönelik uygulamalar için “kurban kesme” uygulamasının Ayaş’ta olmadığı Tillo’da
mevcut olduğu tespit edilmiştir.
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9. Adak adıyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Hayır (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Evet (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Evet (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Ayaş ilçesinde bulunan türbelere yönelik “adak adama” uygulaması
bulunmamaktadır. Tillo ilçesindeki türbelere yönelik olarak, üçte iki oranında “adak
adama” uygulaması bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışma kapsamında değerlendirilen
türbelere yönelik uygulamalar için “adak adama” uygulamasının Ayaş’ta olmadığı
Tillo’da mevcut olduğu tespit edilmiştir.

10. Hediye bırakıyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Hayır (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Hayır (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Hayır (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki ilçede de türbelere “hediye bırakma” uygulaması
bulunmamaktadır.
11. Para bağışında bulunuyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Hayır (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Hayır (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Hayır (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki ilçede de türbelere “para bağışında bulunma” uygulaması
bulunmamaktadır.
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12. Kur’an okuyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Evet (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Evet (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Evet (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Evet (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Evet (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Evet (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki ilçede bulunan türbelerin ziyaretçileri, ziyaretleri sırasında
Kur’an okurlar.

13. Türbenin etrafında dönüyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Hayır (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Hayır (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Hayır (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki ilçede de türbelerin “etrafında dönme” uygulaması
bulunmamaktadır.
14. Mezarın/sandukanın baş/ayak ucunu öpüyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Hayır (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Hayır (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Hayır (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki ilçede de türbelerin “mezar/sanduka ayakucu/başucu öpme”
uygulaması bulunmamaktadır.
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15. Mezardan taş/toprak alıyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Hayır (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Hayır (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Hayır (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki ilçede de türbelerde bulunan mezarlardan “taş/toprak alma”
uygulaması bulunmamaktadır.
16. Ziyaretçiler türbede namaz kılıyorlar mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Evet (KK1)
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Evet (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Evet (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Hayır (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Hayır (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Bu soruya verilen cevaplarda türbe ziyaretlerine yönelik olarak
dikkat çekici bir uygulama farklılığı söz konusudur. Ayaş ilçesinde bulunan türbelerin
ziyaretçileri, ziyaretleri sırasında türbede namaz kılmazlarken, Tillo ilçesinde bu durum
tersidir.
17. Muska yazılıyor mu?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Hayır (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Hayır (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Hayır (KK6).
Tillo)
Değerlendirme: Her iki ilçede de türbelere “muska yazma” uygulaması bulunmamaktadır.
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18. Eklemek İstediğiniz bir şey var mı?
Bünyamin Ayaşî Türbesi (Ankara-Ayaş)

Bazen sandukanın örtüsünün altına bir
şeyler koyuyorlar (atlet,hırka vb) sonra gelip
alıyorlar. Bunu gizli yapıyorlar. İnsanlarda
bilinçlenme var. Genelde eskiden(eskiler)
farklı davranışlarda bulunuyorlar. Bunlar
60-70 yaşlarında okuma yazma bilmeyenler.
Yanında yatanlar kızları. Camiden türbeye
girişte bir mezar daha var (KK1).
Abdullah Sultan (Kesikbaş) (Ankara-Ayaş) Caminin hemen önünde kuyu var. Şu anda
kilitli. Önceden kuyudan su alırlar ve
götürürlermiş. Şifalı olduğuna inanılırmış.
Suları cami imamı dağıtırmış. Caminin
restorasyona ihtiyacı var (KK2).
Yavuz Analar Türbesi (Ankara-Ayaş)
Hayır (KK3).
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt-Tillo)
Hayır (KK4).
Şeyh Hamza El Kebir Türbesi (Siirt-Tillo) Hayır (KK5).
Şeyh Muhammed El-Hazin Türbesi (Siirt- Restore ihtiyacı var. Otopark ve oturma
Tillo)
alanı ihtiyacı bulunmakta (KK6).
Değerlendirme: Açık uçlu sorulan bu soruya verilen cevaplar, üçüncü soruda yer alan
ve ziyaretçilerin türbe ziyaretleri sırasında şifa bulmaya yönelik inanç ve uygulamalarını
tespit etmeye yönelik sorunun cevabına benzer bir yaklaşım ve uygulama olduğu ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla, Ayaş ilçesinde bulunan türbe ziyaretçilerinin bazı hastalıklara
şifa bulabileceği inancı olduğu ancak Tillo ilçesindeki türbelere yönelik ziyaretlerde
şifa bulunmasına yönelik bir inanç olmadığı değerlenmesi, bu soruya verilen cevaplar
neticesinde pekişmiştir.
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SONUÇ

bulunmamaktadır.

Ankara’nın Ayaş İlçesinde bulunan
Bünyamin Ayaşî Türbesi, Abdullah Sultan
(Kesikbaş) Türbesi ve Yavuz Analar Türbesi
ile Siirt’in Tillo İlçesinde bulunan İsmail
Fakirullah Türbesi

Her iki yöredeki türbelere bağlı inanç ve
uygulamalar içerisinde bazı uygulamaların
farklı oldukları tespit edilmiştir. Örneğin,
Tillo’da bulunan türbelerin üçte ikisinde
“kurban kesme” uygulamasının olduğu
tespit edilmişken, Ayaş’ta bulunan türbelere
yönelik “kurban kesme” uygulaması
bulunmamaktadır. Bu oran, “adak adama”
uygulaması için de aynıdır. Tillo’daki
türbeler için üçte iki oranında “adak adama”
uygulaması mevcut olup, Ayaş’ta bulunan
türbelere yönelik “adak adama” uygulaması
bulunmamaktadır. Tillo ilçesinde bulunan
türbelerin ziyaretçileri, ziyaretleri sırasında
türbede namaz kılarken, Ayaş’taki türbelerde
ziyaretçiler namaz kılmamaktadır. Ayaş’ta
bulunan türbelerin ziyaretçilerin bazı
hastalıklara şifa bulabileceği inancı
taşırken, Tillo’daki türbelere yönelik
ziyaretlerde şifa bulunmasına yönelik bir
inanç bulunmamaktadır. Tillo yöresindeki
türbeler, Ayaş yöresindekilere nazaran dini
günlerde ve bayramlarda daha fazla ziyaret
edilmektedir.

Şeyh Hamza El Kebir Türbesi ve Şeyh
Muhammed El-Hazin Türbesi’ne yönelik
inanç ve uygulamaları tespit etmek ve
her iki yörenin ziyaretçileri arasındaki
uygulama benzerlik ve farklılıklarını tespit
etmek amacıyla hazırlanan 18 soruya,
bölgede görev yapmakta olan kaynak
kişilerin (din görevlilerinin) vermiş olduğu
cevaplar neticesinde, söz konusu türbelerin
ziyaretlerinde ortak uygulamaların yanı
sıra farklı uygulamaların da olduğu tespit
edilmiştir.
Her iki yöredeki türbe ziyaretlerinde
gerçekleştirilen ortak uygulamalardan biri,
türbelere ziyarete gelenlerin, ziyaretleri
esnasında herhangi bir özel kıyafet
tercihinde
bulunmamalarıdır.
Genel
itibariyle erkek ziyaretçiler normal gündelik
kıyafetleriyle, kadın ziyaretçiler de İslam
dininin gereği olarak başlarını kapatmak
suretiyle ziyaret gerçekleştirmektedirler.
Her iki yörede de kadınların başları açık
olarak ziyaret etmeleri yadırganmamakla
birlikte başları açık olan kadınların
ziyaret sırasında başlarını kapatmaları
yaygındır. Her iki ilçede bulunan türbelerin
ziyaretçileri, ziyaretleri sırasında dua eder
ve/veya Kur’an/Ayet okurlar. Bu yörelerde
bulunan türbelere yönelik olarak “hediye
bırakma”, “para bağışında bulunma”,
“türbe etrafında dönme”, “mezar/sanduka
ayak/başucu öpme”, “mezardan taş/toprak
alma”, “mum dikme/yakma”, “bez/çaput
bağlama” ve “muska yazma” uygulamaları
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ÖZET
Günümüzde farklı yerlerden toplanan verilerin önemi oldukça büyüktür. Büyük verilerin
veya kısaca verilen görsellik açısından daha net ve anlaşılır olması çok önemlidir. Farklı
kişiler farklı şekilde yorum ve değerlendirme yapsalar da, aynı şekil ve diyagramlarını
görmekteler.
Makalede, veri görselletirme açısından, veri madenciliği veya veri işleme sürecinde
farklı yazılımları için girdi sayısı, girdi tipi, kullanılacak veri görselleştirme yeteneği gibi
vermesi gereken çok sayıda benzerlik ve farklılıklar tespit edilmiştir. Kullanılacak veri
görselleştirme araçların seçimi ne kadar önemli olduğunu, en iyi bir şekilde gösterilmiştir. Çalışmanın, araştırmacıların çalışmalarında kullandıkları veri görselleştirme yazılımları konusunda seçim şanslarını arttırarak çalışma sürecinin ve sonuçlarının görselliğine
ve kalitesine katkı yapacağı düşünülmektedir. Araştırmada aktüel olan veri görselleştirme
yazılımları detaylı incelenip karşılaştırma yapılmıştır. Metinsel ve web üzerine deneysel
araştırma yöntemi ile amaçlara ulaşılmıştır. Kısaca görselleştirme yazılımları yardımıyla,
verilerin anlaşılması çok daha kolay olduğunu gösterilmiştir.

Anahtar kelimeleri: görselleştirme yazılımları, veri madencilik, optimizasyon.
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DATA VISUALIZATION HISTORY, CURRENT DATA VISUALIZATION
SOFTWARE AND COMPARISON
Dr. Fehmi SKENDER, Dr. İlker ALİ
International Vision University
Gostivar / North Macedonia
e-mail: Fehmi.skender@vizyon.edu.mk, llker@vizyon.edu.mk
ABSTRACT
Today, the importance of data collected from different places is very important. It
is very important to be clearer and more understandable in terms of big data or visuality
given briefly. Although different people interpret and evaluate differently, they see the same
figures and diagrams.
In the article, in terms of data visualization, many similarities and differences
were identified for different software in the data mining or data processing process,
such as the number of inputs, input type, data visualization capability to be used. How
important is the selection of data visualization tools to be used, it has been shown in
the best way? It is thought that the study will contribute to the visuality and quality of
the study process and its results by increasing the choice of data visualization software
that researchers use in their studies. In the research, current data visualization software
was examined in detail and a comparison was made. The aims have been achieved
with the experimental research method on textual and web. Briefly, with the help of
visualization software, it has been shown that the data is much easier to understand.
Keywords: visualization software, data mining, optimization.

77

Dr. Fehmi SKENDER, Dr. İlker ALİ

GİRİŞ
Hızlı iletişim ve teknoloji gelişmeleri,
son zamanlarda olağanüstü bir şekilde ivme
kazanmaktalar. Eski zamanlardan beri yeni
iletişim ve ifade etme konusunda birçok
hareketler de kayda girmeye başarmıştır.
Bilgi paylaşma ihtiyacının artmasıyla,
içeriği daha iyi anlamak için çeşitli
görselleştirme yöntemleri kullanılmaktadır.
Uygulanmaya başlanan bu yöntemler
bugüne kadar gelişmeye de devam ediyor.
Bilgi üretimi her geçen gün katlanarak
artmaktadır ve dünyamız, insan bilgisini
artıracak bazı önemli bilgileri içermesi
gerektiğine inandığımız verilerle doludur.
Bununla birlikte, büyük miktarlarda veri
düz metin veya geleneksel elektronik
tablolarla temsil ediliyorsa anlamlı
bilgileri çıkarmak zor bir işin olduğunu
görülmüştür. Böylelikle, verilerin etkili
grafiksel gösterimleri, insan görsel algılama
yeteneklerini etkinleştirerek popülerlik
kazanmaktadır. Veri görselleştirme, insan
bilgisini geliştirmek için soyut ve fiziksel
olmayan verilerin bilgisayarla etkileşimli
görsel temsillerinin kullanılmasını açıklar.
(Yau, Data Points, 2013)

yatırımı neredeyse ikiye katlanmıştı.
Büyük verileri anlamlı ve yararlı bilgilere
dönüştürmek için yenilikçi yazılım ve
güce ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün
büyük veriyi analiz etmek, yorumlamak
ve görselleştirmek için gelecekteki iş
alanlarının büyütüleceği tahmin ediliyor.
Verilerin net bir şekilde ifade
edilebilmesi için içeriği bozucu, yorum
yapmadan
şekillerin
kullanılması
gerekmektedir.
Bir
şeyleri
bilgiyi
görselleştirmeden kullanmak kafa karıştırıcı
olabilir. Fakat son geliştirilmiş yazılımları
ile bütün bu sorunlar geride bırakılabilir.
Verileri iyice kullanıp yeni fırsatlar
yaratılabilir.

VERİ GÖRSELLEŞTİRMENİN
TANIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
Veri görselleştirmenin tanımı

Görselleştirmede,
kullanıcıların
beklenen etkinlikleri algılamasına ve
keşfetmesine, veriler hakkında fikir sahibi
olmasına ve beklenmedik yapıları görmesine
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Belirli
bir bilgi görselleştirme türü olan çok
değişkenli veri görselleştirme, pazarlama
ve mühendislik tasarımından endüstri ve
finans piyasalarına kadar çeşitli alanlarda
bir dizi uygulama içerir (Krum, 2014).

Tarih boyunca düşünce ve davranışların
hayatta kalmasında, gelişmesinde ve
şekillenmesinde en önemli faktör olan
bilgi, günlük yaşamda yaygın olarak
kullanılmasına rağmen tanımlanması zor bir
kavram haline gelmiştir. Bazı uzmanlarına
göre bilgi, her şey gibi sadece felsefenin ilgi
alanı içindeydi, ancak zamanla bilişim gibi
yeni bilim alanlarının ortaya çıkmasıyla
tüm disiplinlerin konusu haline gelmişti.
Her alan kendi bilgi tanımını geliştirmiş
olsa da tanımın diğer alanları da kapsaması
beklenmektedir. Bilgi günlük yaşamda
kullanılsa da tam olarak tanımlamak zordur
ve zor bir kavramın olduğunu bilinmektedir
(Uçak, 2010).

Son birkaç yılda, birçok şirket insan
kaynakları ve veri analitiğine yaptıkları

Farklı disiplinler, bilgiyi alıcılarının
özelliklerine göre farklı şekillerde tanımlar.
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Bilginin tanımı yalnızca disipline göre
değil, zaman içinde de değişir. Yazar ayrıca
bilginin oluşumuna, kalitesine, etkisine
ve uygulama alanına göre farklı türlerde
gruplandırıldığını öngörülmüştür (Uçak,
2010).
Hedef kitleye genel bir kavramı, süreci,
bilgiyi, veriyi, bilgiyi açıklamanın etkili
bir yolu şekiller, grafikler, animasyonlar
ve benzeri görsel unsurları kullanmaktır.
Veri görselleştirme genellikle diyagramlar,
grafikler, resimler gibi formlarda ifade edilir,
sayısal değerler çözüme bu grafik öğelerin
uyumu ve net ifadesi ile gider (Ebat, 2010).
Özellikle bilgi tasarımının izleyiciye veriyi
gösterme çabası, veri görselleştirme anlayışı
ile net bir şekilde çalışmış olsa da hangi
yazılımını kullanılması gerekliliği de ek
bir faktör olabilir. Bilginin nasıl aktarıldığı
sadece tasarımcıların değil, aynı zamanda
farklı disiplinlerden araştırmacıların ve
bilim adamlarının söylemlerinde de yer
alıyor.
Bilgiler, içeriği “bozmadan” en
anlaşılır biçimde sunulmalıdır. Albert
Einstein bunu şu şekilde ifade etmişti:
“Basitçe açıklayamıyorsanız, yeterince
anlamamışsınız
demektir.”
(Rendgen
& Widemann, 2012). Bu disiplindeki
uzmanlar,
bilgileri
hedef
kitlenin
algılayabileceği sıklıkta basit ve net bir
şekilde açıklayabilmelidir.
Veri görselleştirme, kavramlar ve bilgi
hiyerarşisi arasındaki farkları göstermek
için kullanılabilir. Görselleştirme, bilimsel
ve akademik çalışmalarda bir dizi yazılımla
desteklenmektedir. Bu tür programlar,
farklı bilgileri farklı görsel sonuçlarla
benzer şekilde işleyebilir. Bu görselleştirme
yöntemlerine, verilerin yüklenmesi ve

manuel olarak işlenmesinin yanı sıra
bilgilerin işaretlenmesi ve tasarlanması gibi
eklenebilir ve uygulanabilir olması büyükbir
önem taşımaktadır (Lankow, Ritchie, &
Crooks, 2012).
Bilginin kamuya açık olması için
kolayca anlaşılabilir olması gerekir. Bilgi
tasarımı ve veri görselleştirme konusunda
uzmanlaşmış The Times, The Guardian
ve Wired gibi birçok tasarım yapan Eck
Hagley, veri görselleştirmenin hem bir
ürün tasarımı hem de bir disiplin olduğunu
söylemişti. Hagley’e göre bilgi, veriler
görselleştirilerek ölçülebilir olmalıdır, bu
nedenle bazı sayısal formlar kullanılmalıdır.
Veri görselleştirme objektif bir yaklaşıma
sahip olmalı ve dahil edilen veri seti sürece
yorum eklemek yerine düzeltmeye gerek
kalmadan sunulmalı ve Gestalt düşüncesini
önermelidir (Jack, 2019).
Veri kümeleri çok büyük ve hantal
olduğundan, tasarımcının süreci işlemesi
ve yürütmesi çok çaba gerektirebilir.
Bu nedenle görselleştirme, algoritmalar
veya bilgisayar programları aracılığıyla
otomatik olarak kullanılmalıdır. Burada
kullanılan süreçler çeşitli diğer konular
için kullanılabilir. Ekranın işlevinin ve
netliğinin aşırı vurgulanmamış, dengeli
olması oldukça önemlidir.

Veri
gelişimi

görselleştirmenin

tarihsel

Veri görüntüleme veya görselleştirme
geçmişten beri gerekli bir süreç olarak
kullanılmaktadır. Babil’den MÖ 600’den
daha eski, bilinen en eski kil tabletleri
bilinmektedir. Oradaki gösterilen bilgiler
satırlara ve sütunlara bölünmüştür (Şekil 1).
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Şekil 1- Kil tabloları

Şekil 2- Babil kil tablosunun çevirisi (Friberg, 1981)

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren bilgi biriktirilirken, bilginini gizlenmesi veya
koruması için kullanılmıştır. Bilginin tanımlanması ve konumlandırılması, 20. yüzyılın
sonlarında belirgin hale gelmiştir. Bilgiyi veri olarak adlandırmak veya bir bilime
dönüştürmek, sayıların gelişimi ile ilgili olmuştur. Birçok bilimsel çalışma, matematiğin
ve alt alanlarının katkısıyla elde edilen verilerin kullanımına odaklanmıştır. Bilgi
alışverişi ve aynı zamanda veri görselleştirme yöntemlerinin ortaya çıkması sonucunda,
içeriği kullanıcıya net bir şekilde anlatmayı amaçlayan birçok yöntem ortaya çıkmış ve
geliştirilmiştir (Michael, 2008).
Veri görselleştirme, geliştirme sürecinde farklı disiplinlerle etkileşim halindeyken,
diğer birçok alanda da iş birliği yaptığı ve kesinlikle birçok türde görsel iletişimini üretmişti.
Erken orta çağ bilim adamları, dini kavramları ve bilimsel olayları doğası gereği
aktarırken, görsel formlar yardımıyla soyut kavramları ifade etmişlerdi. Bu yöntemlerde
tek çözüm gibi diyagramlar kullanmışlardı. “Görselleştirmenin ilk örneklerinden biri olan
geometrik diyagramlar, yıldızların konumu ve diğer manevi değerlerin grafiklerinin yanı
sıra rehberlik ve araştırma için hazırlanan haritaların yapımında görülmektedir.
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Oresme’nin proto-bar programı
Ekonomist, matematikçi, fizikçi ve
astronom unvanlarını taşıyan ünlü bilim
adamı Fransız rahibi Nicolas Oresme,
kitaplarında alıntı yöntemleri ve grafik
mantıksal değerler geliştir. Oresme
tarafından kullanılan bu yöntemlerden biri
gösterilen “çubuk grafik” (Marchese, 2013).
Rahip Oresme, değerlerin birbirine
bağlı olduğu ve boyutların ayarlanacağı
grafiklerin kullanılmasını önerdi.
18.
yüzyılda, nüfus ve siyasi ihtiyaçlar
bağlamında, modern devletin gelişiminde
temel siyasi kararlar almak için “istatistik
bilimi” ortaya çıkmıştı. Bu gelişmede
zaten grafiksel iyileştirmeler varmış. Hem
istatistik bilimi hem de daha verimli görsel
temsillerin birbirleriyle geliştiğini gösterme
arzusu ile bilgiler, o dönemde geliştirilen
görselleştirme formlarına paralel olarak
daha iyi gösterilebilir olmuş (Aleksejeva,
2015).
O zamnlarda, İstatistikler ne anlama
geliyor? İstatistik, belirsizlik bilimidir
veya istatistikler, “nedir?” Sorusuyla
ilgilenmezlermiş, fakat verilerle
“ne
olabilir?” veya “Olası ne olabilir?” temel
olarak, gelecekteki bazı değerlerin bir
tahminide
bulunuyorlarmış;
Geçmiş
davranış hakkında bilgi toplarken, diğer
ilgili değişkenler hakkında da bilgi toplanır,
bilgilerin analizi gelecekteki bir eğilimi
gösterebilirmiş (Bal, 2008).
Bu dönemde siyasetçilerin siyasi
kararlar almak için farklı yöntemlere ihtiyacı
vardı. 18. yüzyılın sonunda modern devletin
gelişmesiyle birlikte, temel siyasi kararları
almak için ihtiyaç duyulan güvenilir
verilere olan ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle,

istatistik bilimi, demografik ve ekonomik
verilerin sistematik ilerlemesini temsil
edecek şekilde gelişmiştir. Bugünün aksine,
veriler az sayıda memur ve politikacıya
açıkmış (Rendgen & Widemann, 2012).
Ancak uzmanlar istatistiklerin soyut ve
iyi açıklanmış olduğunu düşünürken bu
nedenle, ihtiyaç grafik ifadelerin gelişimini
teşvik etmiş oldular.
Tasarım ve teknikteki yenilikler
nedeniyle, 19. yüzyılın ilk yarısında
istatistiksel
grafiklerin
ve
tematik
haritalamanın gelişiminde bir patlama
yaşanmıştı. Çoğu modern veri grafiği
istatistiksel bir tablodaki icatı: doğrusal
ve alan (uzamsal) grafikler, histogramlar,
doğrusal listeler ve zaman serisi grafikleri,
kontur grafikleri vb.gibilerini içermektemiş.
Veriler 15 farklı konu (ekonomik, sosyal,
ahlaki, tıbbi, fiziksel vb.) temelinde
sunulmaya başlandı ve birçok sembolizm
türü tanıtılmıştı (Friendly, 2006). Veriler
(ekonomik
ve
politik)
toplanmaya
başladıkça, verileri çekici hale getirmek için
bazı görsel formatlar da icat edilmiştir.
19. yüzyılın başlarında, İngiltere’de
ilk Asya kolera vakası meydana gelmişti
ve on sekiz aydan fazla süren bu salgında
52.000 kişi hayatını kaybetmişti. John
Snow ünlü nokta haritası oluşturulana
kadar bunların hepsi bilinmiyorlsrmış. John
Snow. Haritadan da görülebileceği gibi,
verilerin ortaya koyduğu sonuçlar sayesinde
insanoğlunun karşı karşıya kaldığı en büyük
yıkım olarak ölümlerle ilgili verileri analiz
etmesini de mümkün olmuştur.
Ek olarak, bu ölümlerin nedenlerini
belirlemek için görselleştirme teknikleri
kullanılmıştır. Bu görselleştirmeler 18301850 yılları arasında bazı ekonomik ve
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devlet planlama hizmetlerinde de kullanılmaya başlanmış. Örnekler arasında nerede
hatların inşa edileceğine ve kanalların eğitileceğine veya ihracat ve ithalatın dağıtımına
ilişkin gösteriler yer almaktalar. Grafik yöntemlerinin bu kullanımı Charles J. Minard’ın
eserlerinde görülebilir. Minard, grafik yenilikleri sayesinde Fransa’da Yılın adamı seçilmişti
(Friendly, 2006).

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan grafik formlarının çoğu William Playfire
tarafından icat edilmişti, her şeyden önce çizgi grafikler ve çubuk grafikler ve ardından alan
veya uzamsal diyagramlar ve pasta grafikler gibi veri gösterimleriymiş (Yau, Data Points,
2013). Grafik (Şekil 2), Playfair’in çeşitli görsel formlarının bir kesitini gösterir: pasta
grafikler, uzamsal diyagramlar ve çizgi diyagramları. Playfire’a göre, 19. yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu’nun kıtalar üzerindeki genişlemesini görselleştirmiştir.

Grafik (Şekil 2), Playfair’in tablosu
Napolyon’un Moskova Gezisinin Haritası, karmaşık verileri ve gerçekleri anlamak
için grafik formların mevcudiyetinden sonra, birçok yeni grafik öğesi icat edildi ve sosyal
düzeyde yeni alanlara başlatılmıştı. Minard, harita paylaşım diyagramlarının kullanımını
geliştirmişti. Daha sonra akış çizgilerini görsel haritalara dönüştürdü ve enlemleri ve
miktarları orantılı olarak işaretlemişti(insanlar, mallar, ithalat ve ihracat) (Kosara, 2012).
Bu şekilde coğrafi olarak hareket ve ulaşımı gösteriş oldu. Hayatının sonuna doğru Minard,
akış şemasının belagatini en üst düzeye çıkararak Napolyon ve Hannibal ordularının
kaderini görsel olarak anlatmıştı (Tufte, 2006).
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Nightingale’in
Tablosu

Serdümen

Tarak

Grafiğin sosyal ve politik kullanımı
Florence Nightingale tarafından bulunan
kutup
bölgesinin
çizimlerinde
de
görülmektedir. “Pembe diyagramlar” veya
“horozlar” olarak adlandırılan bu grafikler,
Nightingale’in 1854-1856 Kırım Savaşı’nda
İngiliz askerlerinin ölüm nedenini anlattığını
gösterilmektedir (Friendly, 2006).
VERİ GÖRSELLEŞTİRMELERİ
Veri
görselleştirme
oluşturmak,
bir elektronik tabloyu görselleştirmeye
çevirmekten
daha
fazlasıdır.
Veri
görselleştirmeleri, verileri en verimli
şekilde sunmalıdır; hızlı, doğru ve güçlü
olması gereken verileri gerçekten keşfetmek
içindir.
Veri
görselleştirme,
grafikler,
diyagramlar, tablolar, resimler veya
animasyonlar oluşturarak bilgi analizinden
elde
edilen
“yumuşak”
sonuçların
sunumudur. Görselleştirmenin amacı, klasik
formatta sunulan istatistiksel ve değişken
bilgilerin karmaşık verilerini, kolaylıkla
algılanabilen grafik arayüzler ile kolayca
anlaşılır hale getirmektir. İnsan algılama
sistemi 3 boyutla sınırlı olsa da yüksek
boyutlu veri yapıları insan algısının da
sınırlarını aşmaktadır (Tugay, 2008).
Görselleştirme sayesinde çok boyutlu
veriler, boyut küçültme yapılarak 2 veya 3
boyuta indirgenir. Araştırmalar, insanların
görsel değerlere diğer tüm uyaranlardan
daha iyi tepki verdiğini gösteriyor. İnsan
beyni, görsel bilgileri metinden 60.000
kat daha hızlı işler. Aslında, görsel veriler
beyne iletilen bilgilerin %90’ını oluşturur
(Analytics, 2020).

VERİ GÖRSELLEŞTİRME PROGRAMLARININ ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
Günümüzde
veri
analizi
ve
görselleştirme için birçok uygulama
mevcut. Bu bölümde Python, Tableau,
Power BI ve Tibco gibi en yaygın kullanılan
görselleştirme
programlarını
analiz
edilmiştir. Makalede veri görselleştirme
açısından veri işleme sürecindeki farklı
yazılımlar için girdi sayısı, girdi türü,
kullanılacak veriyi görselleştirme imkânı
gibi pek çok benzerlik ve farklılık tespit
edilmiştir. Araştırma, araştırmacıların
çalışmalarında
kullandıkları
veri
görselleştirme yazılımlarının seçimine katkı
sağlayarak hedeflere, açıklayıcı ve web
sayfalarından deneysel araştırma yöntemi
ile ulaşılmıştır.
Araştımada örneklem olarak,
çevrimiçi derslere katılan öğrencilerin verileri alınmıştır. CSV dosyası olarak Microsoft portal 365’in yönetici sayfasından alınıp CSV dosyaları, “Teams” uygulamasında
kursa katılan öğrencilerin verileri, eğitmen
veya diğer arkadaşlarla iletişim sayıları gibi
bilgileri farklı yazılımları ile işlenmiştir.
Uygulamaya ayrıyeten CSV öğrenci başarı çizelgeleri de uygulamalarına alınmıştır.
Toplanan büyük verileri Python, Tableau,
Tibco Spotfire Power BI uygulamaları
ile analiz edildi. Uygulama esnasında her
bir yazılımın aynı veri üzerinde kendi performansını, avantaj ve dezavantajını analiz
edilmiştir.
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Verilerin görselleştirmelerinde kullanılan yazılımları:
Python
Python, yorumlanmış, etkileşimli ve
nesne yönelimli üst düzey bir betik dilidir.
Python çok okunabilir olacak şekilde
tasarlanmıştır. Genellikle diğer dillerin
noktalama işaretlerini kullandığı ve diğer
dillerden daha az sözdizimsel yapıya sahip
olduğu İngilizce anahtar kelimeler kullanır
(Python (programming language), 2021).
Python
ücretsizdir.
Diğer
görselleştirme programları için bunları
kullanmak için belirli bir ücret ödenmesi
gerekir. Python’da görselleştirmek için
özel paketler kurmalıyız. Bu paketlerin en
önemlilerinden biri Panda paketidir (pandas,
2021).
Panda paketi, “ilişkisel” veya
“etiketli” verileri kolaylaştırmak ve bunlarla
sezgisel olarak çalışmak için tasarlanmış
hızlı, esnek ve anlamlı veri yapıları sağlar.
Tableau
Tableau,
şirketlerin
verilerini
görselleştirmesine ve anlamasına yardımcı
olan bir iş zekâsı sistemidir (Tableau, 2020).
Tableau Sezgisel BI araçlarıyla Tableau, her tür kullanıcı için veri keşfini ve anlaşılmasını geliştirir. Sürükle ve bırak işlevleri, önemli verileri analiz etmeyi ve bunlara
erişmeyi, işletme genelinde kritik bilgileri
paylaşmayı ve yenilikçi görselleştirmeler
oluşturmayı kolaylaştırır. Gösterge tabloları
oluşturup yayınlayabilir.
Tableau ile kullanıcılar büyük veri
setlerini işleyebilir ve görselleştirebilir.
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Microsoft Excel’den Hadoop kümelerine
kadar 40’tan fazla veri kaynağına bağlanarak
kullanıcıların çeşitli raporlar oluşturmasına
olanak tanır.
Bazı kullanıcılar Tableau’nun pek
çok istatistiksel özelliğe sahip olmadığına
dikkat çekiyor. Son 12 ayda Gartner
peer insights anketine göre, Tableau’nun
ortalama puanı 5 üzerinden 4,5 (Microsoft
vs Tableau: Gartner Peer Insights 2021)
(Gartner, 2020).
Trust Radius’a kıyasla (274
derecelendirme ve inceleme) ortalama
puan 10 üzerinden 8.1 (Tableau Online
Reviews & Ratings 2021 (trustradius.com))
(TrustRadius, Software Reviews You Can
Trust, 2021)
Finances Online 10 üzerinden 9,2
(Tableau İncelemeleri: Fiyatlandırma ve
Yazılım Özellikleri 2020- Financesonline.
com) (Finances Online, Join The Leading
Business Software Discovery & Research
Platform, 2021)
Power BI
Microsoft
Power
BI,
kolay
görüntüleme için tüm veri kaynaklarını
tek bir merkezi platformda birbirine
bağlar. Power BI, olası iç görüler için
en kritik verilerinizin tamamına eksiksiz
bir genel bakış sağlayan bulut tabanlı bir
analitik çözümüdür. Power BI kullanarak
görselleştirmeleri iş arkadaşlarınızla kolayca
paylaşabilirsiniz. Ayrıca görselleştirmeler
oluşturmayı kolaylaştıran özelleştirilebilir
gösterge tablolarına sahiptir. Ara yüz iyi
tasarlanmış, sürükle ve bırak seçeneğiyle
birçok şey yapılabilir (Microsoft Power BI,
2020).
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Microsoft’un benimsemesi zaman almayan tanınabilir ve sezgisel bir ara yüze sahip
olmasına rağmen, yine de tüm karmaşık analitik mekanizmaların kısa sürede anlaşılmasını
sağladılar. Müşteri desteğine başvurmadan aracın potansiyelini artırmak veya sorunlarına
hızlı çözümler bulmak için yayınlama ipuçları, video eğitimleri, sunumlar ve tüm bloglar
yeni kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Bu program ile yapılan görselleştirmeler diğer Microsoft Office programlarında çok
kolay bir şekilde uygulanabilmektedir.
Microsoft Power BI genel özellikleri:
Özel kontrol panelleri, Veri setleri, Raporlar, Gezinti bölmesi, Yardım düğmeleri ve
geri bildirim, Ad Hoc bildirim, Ad Hoc analizi, İnternet Analitik İşleme (OLAP), Trend
göstergeleri, Etkileşimli rapor yazımı, Eksiksiz veri raporlama ve görselleştirme araçlarıdır.
TIBCO Spotfire
TIBCO Spotfire, BT dışı profesyonellerden veri madenciliği meraklılarına
kadar herkesin BT teknik desteği olmadan basit ve gelişmiş gerçek zamanlı analitik
gerçekleştirmesine olanak tanır. Kritik sorulara hızlı yanıtlara ihtiyaç duyan kuruluşlar,
TIBCO Spotfire’ı değerlendirmelidir. Spotfire, doğrudan kontrol panelinden erişilebilen
yerleşik istatistiksel analiz ve modelleme yeteneklerine sahiptir. Kullanıcılar MATLAB,
SAS, R gibi programlama dillerinden işlevleri doğrudan kullanıcı ara yüzünden
gerçekleştirebilirler (Inc, n.d.).
Tableau ile karşılaştırıldığında, veri analizi daha ileri düzeydedir. Spotfire, 25’ten fazla
veri kaynağına bağlanır ve çözüm ayrıca kullanıcıların çeşitli formatlarda veri kümeleriyle
çalışmasına olanak tanır. Spotfire, Tableau ile aynı genel görselleştirme yeteneklerine
sahiptir. Kullanıcılar raporlar oluşturabilir, verileri keşfedebilir ve gösterge tabloları
oluşturabilir, ancak görselleştirmeler Spotfire’da Tableau’ya kıyasen daha az karmaşıktır.
Bu program için tanınmış web sitelerinden alınan derecelendirmeler Garner 4.5,
Trust Radius 8.2, Finances Online 9.1 dir.
Görselleştirme Programlarının Analizinden Sonuçlar
aldık.

Trustradius, Gartner ve Finances Online ile kullanıcıların oylamalarının sonuçlarını

Tableau
Power BI
Tibco Spotfire

Gartner

Trust Radius

Finances Online

4.5
4.5
4.8

8.1
8.2
8.4

9.2
9.1
8.7

Ortalama
puan
8.77
8.77
8.90
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BULGULAR
İlk kayıtların başlangıcından itibaren,
verilerin grafiksel bir temsiline ihtiyaç
duyulmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle
birlikte veri görselleştirme kavram ve
yazılımları de geliştirilmişti. Yazının
ilk bölümünde, veri görselleştirmenin
tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Tarihçesini
anlatılırken, insanın görselleştirmeye ne
kadar yakın olduğunu en iyi bir şekilde
o zamanki yazılmış olan eserleriyle
ispatlanmıştır. Verilerin görselleştirilmesi
ile ilgili hangi alanlarda kullanıldığını,
görselleştirme yöntemlerini, görselleştirme
kategorileri ve görselleştirmenin ham
verilere göre tüm avantajlarını açıklanmıştı.
Kullanıcıların nasıl fark ettikleri, yani
verilerdeki farklılıkları nasıl ortaya
çıkardıkları da açıklığa kavuşturulmuştu.
Kullanıcının seçimi üzerine verilerin
gösterme türünü herhangi bir yazılımın
kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. Tableau,
hafif ve zengin görselleştirme modellerine
sahiptir. Tableau’da da görebileceğiniz gibi,
kullanıcılar tarafından verilen sonuçlar 10
üzerinden 8,2 ile 8,4 arasındadır. Tibco
Spotfair ise görselleştirme seçenekleri
Tableau kadar zengin değildir, en önemli
avantajı programlama dilleri MATLAB,
SAS, R için betikleri kullanabilmesidir.
Power BI bir Microsoft ürünü olduğu
için diğer Microsoft uygulamalarına göre
önemli bir avantaj sağlar. Yapılan literatür
taraması ve üniversite öğrenci başarısı
istatistikleri ile genel olarak kullanılmış
olan görselleştirme araçları arasındaki farkı,
pek büyük da olmadığını gösterilmiştir.
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SONUÇ
Tableau, hafif ve zengin görselleştirme
modellerine sahiptir. Tableau’da da
görebileceğiniz
gibi,
kullanıcılar
tarafından verilen sonuçlar 10 üzerinden
8,2 ile 8,4 arasındadır. Tibco Spotfair
ise görselleştirme seçenekleri Tableau
kadar zengin değildir, en önemli avantajı
programlama dilleri MATLAB, SAS, R
için betikleri kullanabilmesidir. Power
BI bir Microsoft ürünü olduğu için diğer
Microsoft uygulamalarına göre önemli bir
avantaj sağlar.
Çeşitli
veri
görselleştirme
uygulamaları açıklanmıştır. Bunların temel
özelliklerini ve aralarındaki farklılıkları
değerlendirdik. Uygulamaların birbirine
göre çok olmasa da avantaj ve dezavantajları
vardır. Amacımız bize en uygun uygulamayı
kullanmaktı. En iyi uygulamayı bulmak için
neye ihtiyacımız olduğunu ve ne kadar ön
bilgiye sahip olduğumuzu belirlememiz
gerekir. Doğru uygulama seçilirse verilerin
görselleştirilmesi daha net ve kolay
olacaktır.
Programlama dillerine aşina olanlar
için en iyi çözüm Python ve R’dir. Bu
programlama dilleriyle, veri analizi daha
anlamlı, anlamlı ve geniştir ve görselleştirme
seçenekleri ek bir bilgi zenginliğidir. Diğer
bir avantaj ise Python ve R programlama
dillerinin ücretsiz olmasıdır.
Tableau
görselleştirme
uygulamasının kullanımı kolaydır. Çok
sayıda görselleştirme aracı mevcuttur ve
programlama dillerini bilmeyenler için
tavsiye edilmektedir. Microsoft Power BI
görselleştirme yazılımı, bu şirketin diğer
ürünleriyle uyumludur. Kullanıcı ara yüzü
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tanıdık olduğundan, halihazırda Microsoft
Office uygulamalarını kullananlar için
kullanımı kolaydır.
Veri görselleştirme, tüm bu ayrıntılı
verileri kolay anlaşılır, görsel olarak
dikkat çekici ve kullanışlı iş bilgilerine
dönüştürmenize yardımcı olur.
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ÖZET
Özsaygı, psikoloji ve eğitim alanında üzerinde en çok çalışılan kişilik değişkenlerinden
biri olup pek çok araştırmaya konu olmuştur. Özsaygı kavramı ile ilgili pek çok tanım
olmasına rağmen, karmaşık bir yapıya sahip olması nedeni ile literatürde tanımının
yapılması ile ilgili tartışmalar devam etmekte. Özsaygı, bireyin kendisi ile ilgili olarak
yaptığı değerlendirme ve bu değerlendirmeyi koruması, onay görme ve görmeme tutumunun
bir ifadesi, kendini önemli, başarılı ve değerli olarak algılama derecesidir. Benlik, bireyin
kendini tanıma biçimi veya insanın özellikleri amaç ve beklentileri, yetenek ve olanakları,
değer yargıları ve inançlardan oluşan, durağan olmayan bir yapı olarak tanımlanabilir Bu
çalışmanın amacı benlik ve özsaygı kavramalarını tanımlamak, psikoloji kuramlarında
benlik ve özsaygı kavramlarını incelemektir.
Anahtar kelimeler: benlik, özsaygı, kuramsal yaklaşımlar.
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EXAMİNATİON OF SELF AND SELF-ESTEEM CONCEPTS İN PSYCHOLOGY
THEORİES
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ABSTRACT
Self-esteem is one of the most studied personality variables in psychology and education
and has been the subject of many studies. Although there are many definitions about the
concept of self-esteem, discussions about its definition continue in the literature due to its
complex structure and there is no consensus yet. Self-esteem is the degree of self-evaluation
and protection, approval or disapproval is an expression of an attitude that perceives itself
as important, successful, and valuable. The self can be defined as a non-static structure
consisting of the way of knowing oneself or human characteristics, goals and expectations,
abilities and possibilities, value judgments and beliefs. The aim of this study is to define
the concepts of self and self-esteem and to examine the concepts of self and self-esteem in
psychology theories.
Key words: self, self-esteem, theoretical approaches.
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GİRİŞ
Kişilik
gelişimi
psikolojide
farklı kuramsal temellere dayalı olarak
farklı
biçimlerde
ele
alınmaktadır.
Kişilik çalışmalarında, benlik ve özsaygı
kavramlarının yoğun bir şekilde araştırıldığı
bir gerçektir. Benlik bireyin doğuştan
getirdiği yaşamını sürdürebilmesi için
gerekli davranışları kazanabilme gizil
gücüdür. Benlik kavramı, bireyin benliği
ile ilgili algılarının bütünleştirilmesi,
sistemleştirilmesi ve adlandırılmasıdır.
Benlik kavramı bireyin kendini görüşü
ve algılayışı, kendi özellikleri hakkında
yargılamalarının oluşturduğu bir tanımlama
sistemidir. Benlik kavramı bireyin bilişsel
yönünü temsil eder. Özsaygı ise, bireyin
bu yargılara karşı geliştirdiği tutumudur
ve dolayısıyla öz yanını duyuşsal yönünü
oluşturur (Kuzgun, 2000).
Benlik ve özsaygı kavramlarını daha
iyi anlayabilmek ve açıklığa kavuşturmak
için çeşitli yaklaşımlar araştırılmış ve ilgili
görüşlere yer verilmiştir.
Tarihsel açıdan baktığımızda benlik
kavramı ve özsaygıyı ele alan ilk psikolog
William James’ tir. James (1911) benliği
nesne ve özne “ben” olarak ikiye ayırmıştır.
Nesne “ben”, bireyin başkaları tarafından
bilinen, değerlendirilen ve benliğin etkilenen
yönüdür. Özne “ben”, bireyin diğer kişileri
bilen ve değerlendiren ve benliğin etkileyen
yönüdür (Akt. Arıcak, 1999).
James, nesne “ben”in üç öğeden
oluştuğunu belirtmektedir ve bunlar:
•
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Maddi ben, bireyin bedeni

giysileri, oturduğu ev, aile üyeleri
ve ait olduğu çevreyi kapsamaktadır.
Bireyin bedenine özen göstermesi
kendini süslemeye yönelik istekleri
maddi “ben”ine ait yüklemlemeleridir.
•
Sosyal ben, bireyin çevresi
tarafından bilinen ve kabul edilen
yönüdür. Bireyin mesleği, statüsü,
çevrelerinden gördükleri onay, ilgi,
başkalarının gözünde önemli ve saygın biri olma istekleri sosyal “ben”e
ait yüklemlemeleridir.
•
Manevi ben, bireyin bilincinde olduğu durumunun ve duygusal
farkındalığının bütününü içermektedir. Bireyin iç dünyasına ait yaşantıları, ahlaki değerleri yada manevi
yönden gelişme ve ilerleme istekleri
manevi “ben”ine ait yüklemlemeleridir (Akt. Arıcak,1999; Akt. Doğru,
2002).
James’e (1890) göre bu öğeler bir
bütün oluşturarak bireyin benliğini ortaya
çıkarmaktadır. Çoğu zaman bu öğeler
birbirine bağlıdır ve birbirinden ayırmak
çok kolay değildir. Örneğin, şık elbiseler
giymek maddi “ben”in bir özelliği olarak
kabul edilirken, sosyal çevrede başkalarının
dikkatini çekme isteği olarak sosyal “ben”in
bir özelliği gibi de kabul edilebilir (Akt.
Pişkin, 1996). James, bireyin iç dünyasına
ait özelliklerinin ve değerleri kendisine
olumlu değerlendirip değerlendirmemek
konusunda önemli rolü olduğu sonucuna
varmaktadır. İnsanların bu özellikleri
kendileri ile özdeşleşerek seçmiş olduğu
bu özellikleri başarılı yada başarısız
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olduklarında kendilerine saygı duygusunu
belirlemektedir (Akt. Arıcak, 1999).
Başarılarının ölçüsü belirli bir ilgi alanına
yönelik özlemleridir. Bu başarı değer
verilen bir konuya yakınlaşır veya bireyin
beklentilerine karşılık veriyorsa yüksek
düzeyde özsaygı olarak değerlendirilir, eğer
beklentilerinden uzaklaşırsa düşük düzeyde
özsaygı olarak değerlendirilir (Akt. İkiz,
2000). Böylece özsaygı bireyin başarılarının
başarı beklentilerine oranı olarak formüle
edilir
Özsaygı = Başarı / Beklentileri
Bu formül bireyin belirli nitelik
ve yetenekleri bakımından kendini nasıl
algıladığı ile nasıl olabileceği yada nasıl
olması gerektiği gibi, iki davranış özelliğini
içermektedir. Bireyin özsaygıda hangi
alanlarını kullanabileceği belirlemesinde
kendi değerleri önemlidir. James’e göre
birey için özel olan değer alanları ile ilgili
beklentilerinin önem kazanma ölçüsüdür.
Özsaygı yalnızca başarı, istek, amaç veya
tutkularla belirlenmez kişinin kendisi ile
barışık olma derecesi ile başarılarının
isteklerine olan oranı ile belirlenir. İstekleri
ve amaçları gerçekçi olan bir kişi mutlu
olabilecek ve kendine saygı duyacaktır
(Akt. Rizvançe, 2005).
Charles Cooley, benliğin toplum
içindeki etkileşimlerden ortaya çıktığını
söylemektedir. Cooley (1902) bireyin
toplum içinde diğer insanlarla etkileşim
sonucu oluşan benliği “ayna benlik” olarak
tanımlamaktadır (Akt.Pişkin, 1996). “Ayna
benlik” bireyin etkileşimde bulunduğu
kişilerin onu nasıl algıladıklarını ve nasıl

değerlendirildiklerini yansıtan bir kavramdır
(Akt. Rosenberg, 1979).
“Ayna benlik” üç öğeden oluşur:
•
Sosyal anlam: Kişinin başkalarında bıraktığı izlenim hakkındaki görüşü.
•
Sosyal değer: Diğer kişilerin
bireyin davranışları hakkındaki yargılarına bireyin verdiği tepki.
•
Benlikle geliştirilen duygular: Bireyin diğer kişilerin kendisi
hakkındaki yargı ve değerlendirmelerine inanmasıdır (Akt. Anamur,
1998).
Cooley’e göre, birey kendisini
başkalarının ona verdiği tepkiler göre
değerlendirir. Diğer kişilerin verdikleri
tepkileri ve yargıları değerlendirildiğinde,
birey bu tepki ve yargı türlerine göre
kendisinden gurur duyabilir yada bundan
utanabilir. Bireyin benlik duygusunu
etkileyen bu kişiler kendisi için önemli ve
özel kişiler olabileceği gibi çevresinde yer
alan diğer kişiler de olabilir (Akt. Güngör,
1989). Açıkça görülmektedir ki Cooley’in
görüşüne göre, başkalarının kendisini nasıl
algıladıklarının ve yorumladıklarının önemi
bireyin benlik kavramını oluşturmaktadır
(Pişkin, 1996).
George Herbert Mead (1934)
özsaygıyı birey için önemli olan diğer
kişilerin ona karşı olan davranış biçimleri,
yargılamaları olarak tanımlamaktadır.
Mead’e (1934) göre özsaygının oluşumunda
ana rol oynayan öğe, bireyin toplumsal
dünyasında bulunan kişilerin kendisini
nasıl gördüklerini değerlendirmesidir. Birey
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etrafındaki kişilerle etkileşim ve iletişim
içinde bulunarak benliğini geliştirmektedir.
Birey kendi benliği üzerinde yüksek
bir değerlendirme yapıyorsa yüksek
özsaygıya, kendi benliğini küçümsüyorsa
düşük özsaygıya sahip olduğu anlamına
gelmektedir.

ve arkadaşları tarafından kabul edilir,
desteklenir ve cesaretlendirilirse var olan
eksiklikleri ile daha kolay baş etmeye
öğrenecek ve bulunduğu basamaktan bir
üst basamak çıkarak özsaygısı, aşağılık
duygusunu
yenip
bireysel
gelişim
sağlayacaktır.

Alfred Adlerin bireysel psikolojik
yaklaşımı özsaygı kavramının temelini
oluşturan kuramlardan biridir. Adler, (2003)
özsaygıyı aşağılık duygusundan üstünlük
duygusuna geçiş olarak tanımlamaktadaır.
Gerçek
zayıflılık
ve
yetersizslik
kavramlarınındüşük
özsaygıya
neden
olan etkenler olduğu konusunda diğer
kuramcılardan daha çok önem vermektedir.

Hary Stack Sullivan (1953),
özsaygının
oluşumunu
kişilerarası
ilişkiler belirlemektedir. Ona göre her
birey çevresindeki insanları algılamakta
ve fark etmektedir. Sullivan’a göre birey
özsaygı kaybına karşı kendini sürekli
olarak korumalıdır. Özsaygının yitirilmesi
durumunda birey üzüntü ve anksiyete
duyacaktır. Özsaygı yitirilmesini azaltıldığı
zaman, birey yüksek veya kabul edilebilir
özsaygı düzeyine ulaşmaktadır.

Özsaygının gelişimini olumsuz etkileyen üç
önemli duruma dikkat çekmiştir.
•
Birincisi, organ eksikliği ile
büyüklük ve gücündeki değişiklikler.
•
İkincisi, bu eksikliğe sahip
bireyin ebeveynleri ve arkadaşları tarafından desteklenmeyip kabul
edilmemesi ve cesaretlendirilmemesi.
•
Üçüncüsü, bu bireylerin sosyal ilişkilere hem hazırlıksız hem de
isteksiz olmaları. Bu durumlar bireyin özsaygısını düşüren olumsuzluklardır (Adler, 2003).
Adler (2003), her insanın yaratıcı
bir benliğe sahip olduğunu vurgulamış ve
yaratıcı benlik kavramını geliştirmiştir.
Benliği, yorumlama yeteneğine sahip ve
organizmaya anlamlı bir yaşam sağlamaya
çalışan bir sistem olrak tanımlamıştır.
Adler’in teorisine göre, birey ailesi
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Sullivan’a (1953) göre benlik
kişiler arası ilişkileri temele alan tümü ile
yaşanılan olayları ve insanların kendisini
değerlendirmeleri
sonucunda
ortaya
çıkan bir kavramdır. İnsanı anlamanın tek
yolu ilişkiler içinde bulunduğu sistemle
incelemektir. Birey anksiyeteyi azaltmak
ya da anksiyete yaratan durumlardan uzak
kalma amacıyla koruyucu önlemler alır
ve davranışlarını denetler. Bireyde oluşan
bu koruyucu önlemler bazı davranışları
onaylayan (iyi-ben), bazı davranışları
yasaklayan (kötü-ben) benlik sistemlerini
oluşturur. Desteklenen davranışlar iyibeni, yasaklanan davranışlar kötü-beni
oluşturmaktadır.
Sullivan
(1953),
özsaygının
temelinin aile içi yaşantılara dayandığını
ve anne, baba ve çocuk ilişkisinin ödül
ve ceza oranının bireyin kendini iyi- ben
yada köyü- ben olarak değerlendirmesinde
etkili olduğunu vurgulamıştır. İyi- ben yada
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kötü- ben gibi kişiselleştirmeler bireyin
gelecekteki özsaygısını ve ilişkilerinin
niteliğini etkileyecektir.
Erich Fromm, benliğin gelişiminde
kişiler arası ilişkilerin önemli olduğunu
vurgulamaktadır. Eğer çocuk, çevresindeki
kişilere karşı özgürlüğünü kazanırsa, kendi
yolunu izleme olanağı bulacaktır. Bununla
birlikte, tutum ve görüşlerini ifade etmede
kendini güvende hissetmezse, bağımsızlığını
kaybedebilir. Bağımsızlığının yada grubun
içerisinde güvenliğinin olup olmadığını
belirleyen durumlarda, anlayış ve karşılıklı
saygı ile belirginleşen sevgi biçimi, sosyal
ilişkilerde güvende olduğunun inancının
vermektedir. Grup içerisinde bireyin
sevilmesi, saygı ve değer görmesi kişinin
kendine güvenmesi açısından önemlidir
(Akt. Coopersmith, 1967; Pişkin, 1996;
Örgün, 2000). Fromm, özsaygı kavramında
saygı, ilgi, özgürlük ve bağımsızlık
kavramları üzerinde durmaktadır. Bu
kavramların gelişmesinde sosyal çevrenin
önemi olduğu kadar ailenin etkisi de çok
önemlidir (Akt. Coopersmith, 1967).
Benlik kavramına önemli katkıda
bulunanlardan biri de Erik Erikson’dur.
Erikson
(1984)
teorisinde
benlik
kavramından çok kimlik kavramı üzerinde
durmuş. Bireyin psikolojik gelişimini,
yaşamın çeşitli dönemlerinde kurdukları
sosyal ilişkilere dayandığına inanan Erikson
yaşam boyu gelişimi karakterize eden 8
psiko-sosyal evreden bahsetmektedir.
Erikson (1984) bireyin sekiz psikososyal gelişim döneminden bahsederken
özsaygının temellerini ilk basamaktaki
güvensizliğe karşı güven duygularıyla
kazanılan güven ve iyimserlik duygunlarına
bağlı olduğunu söylemektedir. İkinci

basamak olan kuşkuya karşı özerklik
döneminde beklenen sonuç öz denetim ve
yeterlilik duygusunun gelişmesidir. Böylece
birey karar verebilme, kendi yetenekleri,
çerçevesinde kendi davranışlarını çevreye
kabul ettirebilme ve çevresini kendi
davranışlarıyla yönetip kontrol altına alma
gibi yeterlilik duygusunu geliştirecek ve
özsaygısını yükseltecektir. Üçüncü basamak
olan suçluluğa karşı girişimcilik döneminde
beklenen sonuç bir etkinliği başlatabilme
yeteneğinin gelişmesidir. Çocuk böylece
ebeveyinlerinin
koyduğu
sınırları
sorgulamayabilir neyin yapılıp neyin
yapılamayacağını öğrenir ve girişkenlik
duygusunu geliştirir. Ebeveynlerin olumlu
tutumları çocuğa deneme ve yanılma
fırsatlarının verilmesi çocuğun özsaygısını
yükseltir.
Dördüncü
basamak
olan
değersizliğe karşı çalışkanlık döneminde
beklenen sonuç entelektüel, sosyal ve fiziksel
becerilerde yetkinliğin kazanılmasıdır.
Bu gelişim basamağından uygun çevresel
koşullar sağlanmasıyla çocuğun başarılı
olma duygusu gelişir. Beşinci basamakta
kimlik karmaşasına karşın, kimlik kazanma
döneminde beklenen sonuç bütünleşmiş
benlik imgesinin gelişmesidir. Kimlik
kazanmada başarılı olanların, kendine
güven cinsel açıdan kendi rolünü kazanma,
belli bir ideolojiye sahip olma yaşamı
anlamlı bulma gibi yönlerde kazanımları
söz konusudur. Böylece birey ne olduğu
ya da ne olmadığı ve neleri yapıp neleri
yapamayacağına dair gerçekçi bir özsaygı
geliştirmektedir (Erikson, 1984).
Carl Rogers (1951), kuramının
temel kavramlarını “Client Centered
Therapy” adlı eserinde açıklamıştır.
Geliştirdiği benlik kuramı ile özsaygının
temel bileşenlerini net bir biçimde ortaya
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koymuştur. Rogers’in (1951) kuramının
ana kavramı benliktir. Kuramının temel
taşlarını oluşturan benlik ve benlik kavramı
terimlerini birbirinin yerine geçecek şekilde
kullanmıştır. Benlik “ben”i tanımlayan
bütün fikir algı ve değerlerden ibarettir
ve “ben kimim” yada ”ne yapabilirim”in
farkında olmayı kapsar. Bu algılanan benlik
de kişinin hem dünyayı hem de kendi
davranışının algılayışını etkiler.
Rogers (1951) doğrudan özsaygı
kavramını kullanmamıştır, fakat olumlu
yönde kendine saygı, kendini kabul gibi
kavramlarla özsaygıya yönelik dolaylı
referanslarda bulunmuştur. Bir birey benlik
kavramında kendisi ile ilgili yaşantılarını
olumlu saygıda ne daha az nede daha çok
olarak yaşadığında, bu birey koşulsuz
olumlu saygıyı yaşamaktadır. Kendini kabul
etme düzeyi özsaygı düzeyini ifade etmenin
bir başka yoludur.
Rogers’in kuramında benlik ile
ilgili bir diğer kavram, ideal benliktir. İdeal
benlik, gerçek benliğe yaklaştıkça birey
daha doyumlu ve mutlu olur diğer ifadeyle
bireyin kendine ilişkin algılayış biçimi
olumlu yönde gelişmektedir. İdeal benlik ile
gerçek benlik arasındaki kopukluk artıkça
mutsuzluk da artar ve doyumsuz bir kişilik
ortaya çıkar. İdeal benlik ve gerçek benlik
arasındaki uyumun artması özsaygının
yükselmesi olarak yorumlanabilir (Rogers,
1951). Ona göre özsaygının gelişimi anababalar ve diğer kişiler tarafından değer
verildiğini hissetmeye ve onlarla olan
etkileşime dayanmaktadır. Ana babalar ve
kendisi için önemli olan kişiler tarafından
kabul edilmesi koşulsuz saygı ve sevgi
içinde yetişmesi çocuğun kendini değerli
ve saygın bir birey olarak algılamasına
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neden olacaktır. Koşulsuz sevgi, birey ne
yaparsa yapsın onun sevgi ve saygıya laik
olduğunun kabul edilmesidir. Koşulsuz
sevgi içinde büyümesi bireyin benliğinin
psikolojik açıdan sağlıklı gelişimi için
oldukça önemlidir .
Rogers’in
benlik
psikolojisi
alanında yaptığı çalışmalar, özsaygı ile
ilgili spesifik kuramlar oluşturan Rosenberg
ve Coopersmith için kaynak teşkil etmiştir
(Coopersmith, 1967; Rosenberg, 1979;).
Abraham Maslow hümanistik
psikolojinin önde gelen isimlerindendir.
Hümanistik görüşüne en büyük katkısı
kendini gerçekleştirme kavramıdır.Bireyin
doğasında gelişmeye ve var olan potansiyelini
gerçekleştirmesine dönük doğal bir eğilimin
olduğunu belirtmiştir. Maslow güdüleri
aşamalı bir yapı içinde görür ve insanların
alt basamaktaki gereksinimlerini giderir
gidermez, üst basamaktaki güdüleri
doyurmaya yöneleceğini kabul eder. Bireyin
ulaşabileceği en yüksek hedefi, kendini
gerçekleştirme noktasıdır (Maslow, 1970).
Maslow (1970) özsaygıdan söz ederken
temel gereksinimler üzerinde durmuştur.
Ona göre her bireyin doğuştan gelen beş
temel gereksinim vardır. Bunlar:
•

Fizyoljik ihtiyaçlar

•

Güvenlik ihtiyacı

•

Ait olma ve sevgi ihtiyacı

•

Saygı ihtiyacı

•
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
Bireyin doğuştan getirdiği güçlerini
kullaabilmesi ve kendiin gerçekleitirebilmesi
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için bu ihtiyaçların doyurulması zorunludur.
İhtiyaçların
doyurulmasında
sıra
önemlidir çünkü bireyin bir üst basamağa
yönelebilmesi için bir önceki basamaktaki
ihtiyacının doyurulması gerekir (Malow,
1970).
Maslow’a (1970) göre toplumdaki
tüm bireyler, diğer insanlar tarafından
saygı ve değer görme ihtiyacındadırlar.
Değer ve saygı gören insanlar yüksek
özsaygı geliştirebilirler. Bireyin hayatını
sürdürmede yeterli kendine güvenli,
güçlü ve başarılı olması saygı ve değer
görmenin ön koşuludur. Yüksek öz saygıya
sahip olan kişiler kendini değerli görecek
kendine güvenecek, dünya için faydalı
ve gerekli bir kişi olduğu düşünecek,
bunları başarmak için kendini yeterli ve
güçlü hissedecektir. Onun için bir bireyin
yüksek özsaygı geliştirebilmesi ve bunu
koruyabilmesi için fizyolojik ihtiyaçlarını,
güvenlik ihtiyaçlarını, aile içinde güvenli
ve huzur içinde yaşayıp, sevgi ve ait olma
ihtiyaçlarını giderebilmesi gerekmektedir.

SONUÇ
Özsaygıyı benlik kavramının bir
öğesi ve denetleyicisi olarak değerlendiren
yaklaşımlar da vardır (Rhodewalt ve
Patersan, 2008). Özsaygı ve benlik
kavramı birbirine karıştırılmaktadır fakat
aynı anlama gelmemektedir. Özsaygıdan
bahsedebilmek için benlik kavramının
gelişmiş olması gerekmektedir. Özsaygı,
bireyin benlik imgesi ile ideal benliği
arasındaki farkı değerlendirmesidir. Bireyin
olmak istediği benlik ile kendisini algıladığı
benlik arasındaki fark özsaygının düzeyini
oluşturur (Pişkin, 2006). Benlik kavramı,

bireyin sahip olduğu özellikler hakkında
farkındalığını içerirken, benlik saygısı
bireyin sahip oldukları ve algıladıklarıyla
ilgili duygu ve düşünceleri içermektedir.
Birey kim olduğu ile ilgili belli başlı
düşünce ve duygulara sahiptir. Özsaygısı
bireyin kendisine ilişkin kabul edilme veya
reddedilme beklentilerinin bir sonucudur
(Erşan vd.,2009; Akt. Durak 2020).
Özsaygı ve benlik kavramı zaman
zaman birbirinin yerine geçecek şekilde
kullanılmıştır. Fakat, Beane & Lipka
(1984) özsaygı ve benlik kavramının açık
bir şekilde iki farklı boyutunun olduğunu
ileri sürmüştür. Benlik kavramını, bireyin
gerçekleştirdiği ya da oynadığı farklı roller
ve kişisel nitelikler bakımından bireyin
kendisi hakkında sahip olduğu algı olarak
tanımlamışlar. Ayrıca, benlik kavramının
roller ve nitelikler bakımından bireyin
kendine verdiği betimlemeyi temsil ettiğini
ifade etmişlerdir. Buna karşılık, özsaygı
bireyin benlik kavramı tanımında yaptığı
değerlendirmeyle ve daha spesifik olarak,
insanın bütün olarak ya da kısmen ondan ne
derece memnun olup olmadığıyla ilgilidir.
Benlik
kavramı
ve
özsaygı
kavramlarının her ikisi de bireyin benlik
fikrini içermekle birlikte özsaygı değer
biçici bir unsura sahiptir. “ben kimim?”
sorusu bireyin benliğini tanımlamasını
sağlarken, “Ben iyi miyim yoksa kötü
mü?” şeklinde bir soru bireyin özsaygısı ile
ilgilidir (Coopersmith, 1967).
Benlik bireyin doğuştan getirdiği
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli
davranışları kazanabilme gizil gücüdür.
Benlik kavramı, bireyin benliği ile
ilgili
algılarının
bütünleştirilmesi,
sistemleştirilmesi ve adlandırılmasıdır.
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Benlik kavramı bireyin kendini görüşü
ve algılayışı, kendi özellikleri hakkında
yargılamalarının oluşturduğu bir tanımlama
sistemidir. Benlik kavramı bireyin bilişsel
yönünü temsil eder. Özsaygı ise, bireyin
bu yargılara karşı geliştirdiği tutumudur
ve dolayısıyla öz yanını duyuşsal yönünü
oluşturur (Kuzgun, 2000).
Özetle benlik kavramı, bireyin
kendini görüş ve algılayış biçimi dolayısıyla
bilişsel yönü; özsaygı ise, bireyin kendisi ile
ilgiligörüşlerini değerlendirmesi dolayısıyla
duyuşsal yönü olarak tanımlanmaktadır.
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DOĞU MAKEDONYA OSMANLI SAAT KULELERİ VE KORUMA SORUNLARI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Mr. ERSİN DİKO
E-mail: dikoersin@gmail.com
ÖZET
Kuzey Makedonya’da Osmanlı İmparatorluğu’nun varlığı ekonomik, siyasal ve toplumsal
açıdan köklü değişimlerin ortaya çıktığı bir zaman dilimi olarak önem taşımaktadır. Bu
dönemde görülen bir başka yenilik ise zamanla imparatorluğun bir simgesi olan saat
kuleleri’nin yapımına başlanmasıdır. Bölgeye Osmanlı’nın yerleşmesiyle beraber görülmeye
başlanan saat kulelerin tam olarak yapım tarihleri bilinmemektedir. Buna karşılık olarak ise
Avrupa’ya yakınlığından dolayı en erken saat kuleleri örnekleri 16. yüzyılın ikinci yarısında
Balkan topraklarında Makedonya (Üsküp), Bosna Hersek (Banja Luka) ve Sırbistan’da
(Jagodina) görülmüştür. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı hayatında görülmeye başlanan
saat kuleleri, 18 ve 19. yüzyıllarda İmparatorluğun tüm topraklarında hızla yayılmaya
başlamıştır. Bu gelişmenin en büyük etkeni muhtemelen Balkan topraklarının Avrupa’ya
yakınlığından kaynaklanmaktadır. Saat Kuleleri Balkanlar’dan, Anadolu’ya doğru
giderek yayılmış ve zamanı göstermeye yarayan aletler olarak tarih sahnesinde önemini
artırmıştır. Bu dönemde bina edilmeye başlanan saat kuleleri genellikle şehrin merkezi
bir noktası veya önemli bir yapının yanında yüksek yapılar olarak Osmanlı mimarisinde
önemli bir yer tutmuşlardır. Doğu Makedonya’da bulunan saat kuleleri, bu coğrafya için
Osmanlı mimarisine ışık tutan en önemli yapılardandır. Bu saat kuleleri’nin korunması
ve beraberinde sıhhileştirilmesi gerekmektedir. Kaynaklarda pek yer almayan veya çok az
bilgiye sahip saat kuleleri, şehirlerin sembolleri haline gelmiş zamanın mimari üsluplarını
en iyi biçimde yansıtan birer yapı olmuştur. Bu makalede doğu Makedonya’daki toplam 5
saat kulesi incelenmiştir. Araştırmada bölge yetkilileri tarafından gerçekleştirilen koruma
çalışmaları irdelenmiştir. İncelenen saat kulelerin fotoğrafları okuyucuya sunulmuştur.
Anahtar Kelime: Saat Kuleleri, Kuzey Makedonya, Osmanlı, Kayıp Mekanlar, Koruma
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STUDY OF THE OTTOMAN CLOCK TOWERS AND THE PROBLEMS WITH
THE PROTECTION IN EASTERN MACEDONİA
Mr. ERSİN DİKO
E-mail: dikoersin@gmail.com
ABSTRACT
The existence of the Ottoman Empire in Northern Macedonia is important as a period
of radical change in economic, political and social aspects. Another innovation observed in
this period is the beginning of the construction of clock towers, which are a symbol of the
empire, over time. It is not known exactly when the clock towers were built, which began to
be seen with settlement of the Ottoman Empire in the region. On the other hand, the earliest
examples of clock towers due to its proximity to Europe were observed in the Balkan countries in Macedonia (Skopje), Bosnia and Herzegovina (Banja Luka), and Serbia (Jagodina)
in the second half of the 16th century. Clock towers, which began to be seen in Ottoman life
in the mid-16th century, began to spread rapidly throughout the empire in the 18th and 19th
centuries. The biggest factor of this development is probably due to the proximity of the
Balkan countries to Europe. The clock towers spread beyond the Balkans to Anatolia and
increased their importance in the historical scene as tools to show the time. The clock towers, which began to be built during this period, had an important place in Ottoman architecture, usually as a central point of the city or as tall buildings next to an important building.
Clock towers in Eastern Macedonia are among the most important structures that shed light
on Ottoman architecture for this geography, These clock towers need to be protected. Clock
towers, which are not included in the sources or have little information, became symbols of
cities and they were structures that reflect the architecture styles of the time in the best way.
There are many forgotten examples of these clock towers from past to present.
In this article, a total of 5 clock towers in Eastern Macedonia were examined. In the
research, the conservation work done by the regional authorities was examined. The photos
from the reviewed clock towers were presented to the reader.
Keywords: Clock Towers, North Macedonia, Ottoman, Lost Places, Conservation
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1. Giriş
Avrupalı tarihçilere göre son
yıllarda ismi “Güneydoğu Avrupa” olarak
adlandırılan Balkan Yarımadası’nın ismi
köken bakımından Türkçe bir kelime
olmakla beraber Balkan teriminin, “ağaçlarla
kaplı dağlar silsilesi” anlamına geldiği ileri
sürülmektedir (Jelaviç 2009,s.1).
Balkanların orta kesiminde yer
alan Kuzey Makedonya’nın oldukça eski
bir tarihi geçmişi olduğu görülmektedir.
Bölgede ilk hakimiyet M.Ö. VII. yüzyıldan
itibaren Argead hânedanlığına mensup bir
kral tarafından sağlanmış ve daha sonraki
yıllarda bölge M.Ö. 513’ten 479’a kadar
Persler’in işgalinde kalmıştır (Hacısalihoğlu
2003, s.438). Persler’in çekilmesiyle
Makedonya Krallığı’nın başkenti Pella
şehri olmuştur. M.Ö. 359-336 II. Filip’in
kral olmasıyla devletin otoristesi güçlenmiş,
sınırlar
genişletilmiştir
(Şukarova
2008,s. 22). II. Filip’ten sonra başa geçen
Büyük İskender, Anadolu’dan geçerek
Hindistan’a kadar gitmiştir. M.Ö. 172168 yılları arasında Romalılar’la yapılan
savaş sonucunda yenilgiye uğrayan devlet,
Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline
getirilmiştir. 9. ve 10. yüzyıllarda Bulgarlar
bölgede güç kazanmıştır. Dördüncü Haçlı
Seferinde, 1204 – 1224 yılları arasında,
Makedonya’da Latin Krallığı kurulmuştur.
Ülke 1230’lu yıllarda Bulgarlar’ın, 1280’de
ise Sırplar’ın hakimiyetine geçmiştir.
Makedonya’ya ilk Osmanlı akını 1324
yılında gerçekleştirilmiş olup, 1371’de ülke
Osmanlı İmparaorluğu sınırlarına dahil
edilmiştir (Gjorgiev 2008, s.129). 1371’den
1912 yılına kadar Osmanlı hakimiyeti ve
himayesi altında kalan Makedonya, 520
yıl boyunca barış ve huzur içinde varlığını
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sürdürmüştür. Makedonya’da varlığını
günümüze kadar sürdürmüş olan bu mirasın
en önemli yansımaları arasında bugün hala
görebildiğimiz camiler, hanlar, hamamlar,
türbeler, tekkeler ve saat kulelerinden
bahsedebiliriz. 1944 yılında Tito’nun isteği
ile Makedonya Cumhuriyeti kurulmuş ve
Yugoslavya Federasyonu’nun bir parçası
haline getirilmiştir. 1991 yılına gelindiğinde
ise Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nden
ayrılarak bağımsızlını ilan etmiştir
(Görgülü 1992, s. 164). Yugoslavya’nın
dağılmasından sonraki yıllarda bölgede
koruma kurulları arttırılmış olup, korumaya
alınan çoğu taşınmaz kültürel anıt restore
edilmiştir. Bu dönemde kurulan koruma
kurulları ile günümüzde artan koruma
kurulları sayıları, ülkenin bu husustaki
endişesini dile getirmektedir.
Şehirlerde birer anıt olmanın ötesine
geçen saat kuleleri, günümüzde bulundukları
yerlerin simgeleri haline gelmişlerdir. Bazı
saat kuleleri’nin saati belirtmek dışında başka
işlevleri bulunmaktadır. Özellikle Osmanlı
Dönemi’nde yapılan saat kuleleri’nin
bazılarının altında muvakkithane, bazı
saat kuleleri ise yangınların önlenmesi
için gözetleme amaçlı ve diğer bazıları ise
hava durumu hakkında bilgi edinmekte
kullanılırdı (Cansever 2009, s. 10).
2. İŞTİP SAAT KULESİ
İştip Saat Kulesi, İştip şehir
merkezine yakın bir tepe noktasında, Otina
nehrinin sağ yakasında yer almaktadır.
Başlarda savunma amaçlı olarak kullanılan
saat kulesi 16. yüzyıldan kalma feodal bir
kulenin değiştirilmesi ile 19. yüzyılda saat
kulesi haline getirilmiştir (Çoloviç 2008, s.
58).
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Yapının beden duvarı silmelerinde mazgallar olması sebebiyle, başlangıçta buranın
gözetleme kulesi maksadıyla inşa edildiğini anlamaktayız. Ancak, daha geç dönemlerde kule
yapısına bir köşk ve çan kısmı yerleştirilerek saat kulesine dönüştürüldüğü düşünülmektedir.

Şekil 1- İştip Saat Kulesi’nin Haritadaki Konumu
Meyilli bir arazide kurulan yapı, dikdörtgen planlıdır. Yapıya giriş zemin katın doğu
tarafından gerçekleşmektedir. Malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. Kare şeklindeki
tabanın boyutları 6,7 x 6,7 m. yükseklik ise 18,25 m.’dir (Çoloviç 2008, s. 60). Yapıya
giriş zemin katın doğu tarafından verilmiştir. Yapının sadece doğu cephesinde üç farklı
seviyede mazgal açıklıkları bulunur. Diğer cephe yüzeyleri ise kapalıdır. Eskiden kulenin
saçak altında dört cephede yuvarlak kemerli ikişer penceresi olduğu duvardan kalan izlerde
görülmektedir.

Şekil 2- İştip Saat Kulesi plan ve kesiti, (Çiz. Çoloviç)
Saat kulesi’nin köşk kısmına iç duvarları çepeçevre dolaşan ahşap merdivenlerle
çıkılmaktadır. Yapının orta bölümünde saat mekanizmasının sarkacı yer almaktadır. Üst
kısmında saat mekanizması ile tepe kısmında ok şeklinde metal içindeki çanı bulunmaktadır
Ayrıca kulenin iç kısmında niş ve ocak kısmı bulunmaktadır. Bu bizlere saat kulesine
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dönüştürülmeden önce burada bir yaşamın olduğunu göstermektedir.

Fotoğraf 1- İstip Saat Kulesi iç kısmı (2019)
Saat kulesi’nin restorasyonu 1991 yılında yapılmıştır. Son dönemlerde şehirde artan
yapılaşma İştip’in en eski yapısını ciddi ölçüde etkilemektedir. Kule, günümüzde şehrin
içinde evlere yapışık bir yerde bulunmaktadır. Yetkililer tarafından bu çarpık yapılaşmaya
müdahale edilmesi gerekmektedir. Ayrıca iç kısmı kötü durumda olan yapının yeniden bir
onarımdan geçmesi zorunludur

Fotoğraf 2- İştip Saat Kulesi görünüşü (2019)
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3. KRATOVA SAAT KULESİ
Kratova, Kuzey Makedonya’nın doğusunda yer alan ve madenleriyle meşhur bir
şehirdir. Kratova Saat Kulesi’nin diğer bir ismi Mustafa Bey Kulesi’dir ve şehir merkezinin
önemli bir noktasında yer almaktadır. Kitabesi bulunmayan yapının banisi ve inşa tarihi
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kule muhtemelen 18. yüzyıl yapısıdır .
Kamusü’l A’lam (1889), bu asır başında 7 bin nüfusu olduğunu, 5 cami, 1 medrese, 3
mekteb, 1 hamamı ve 1 saat kulesi bulunduğunu kaydediyor (Sami 1996, s.3639).
Stefan Simiç’in 1940 yılında yapmış olduğu araştırmada Kratova şehrinde 12 bey
kulesi’nin varlığından söz etmektedir (Simiç 2012, s.761).
Günümüze bu kulelerden, saat kulesiyle beraber 6 kule korunarak gelebilmiştir. Haritada
Kratova’da bulunan saat kulesi gösterilmektedir.

Şekil 3- Kratova Saat Kulesi’nin Haritadaki Konumu
Kratova saat kulesi başlarda savunma amaçlı olarak kullanılan kulelerdendir. Dört
katlı olan kule tabanı 7,7 x 8,4 m. boyutlarında dikdörtgen şeklindedir ve kulenin yüksekliği
24,7 m’dir (Çoloviç 2008, s. 66). Günümüzde giriş kapısı olarak doğu tarafındaki açıklık
kullanılmaktadır fakat bu giriş daha geç dönemlerde toprak kayması sonucu açılmıştır.
Halbuki, esas giriş kapısı batı yönündedir ve bu girişten kulenin birinci katına çıkılmaktadır.
Girişteki metal kaplama ahşap kapı kanatları da korunarak günümüze ulaşmıştır. Malzeme
olarak moloz taş, köşelerde ise kesme taş kullanılmıştır. İç kısmında kubbe örtüsü vardır.
Kubbe örtüsü ve pandantif köşelikleri alçı ile süslenmiştir. Bu bölümde ahşap konstrüksiyona
sahip, eski bir mekanizması olan saat bulunmaktadır.
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Şekil 4- Kratova Saat Kulesi plan ve kesiti, (Çiz. Çoloviç)
Saat kulesine çıkış ahşap ve taştan yapılan merdivenlerle sağlanmıştır. Taştan yapılmış
merdivenler birinci ve ikinci katlardadır. Yukarıya doğru ise ahşap merdivenler kullanılmıştır. Bu katlarda zamanında yaşanıldığını gösteren niş ve ocak kısımları bulunmaktadır.
Kulenin her cephesinde ikinci veya üçüncü katta (düzensiz bir şekilde) pencere açıklıkları
bulunmaktadır. Dördüncü katta bir balkonu bulunur. Üst kısmında saat mekanizması ile
tepe kısmında çanı yer almaktadır.
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Fotoğraf 3- Kratova Saat Kulesi iç kısmı (2019)
Günümüze korunarak gelmiş olan saat kulesi’nin iç kısmı müze olarak kullanılmaktadır. İçinde Makedon Devrimci Hareketi liderlerinin fotoğrafları sergilenmektedir.
1921’deki onarımda kulenin üst kısmına saat yerleştirilmiştir. Yapı, 2005 yılında geniş çaplı bir onarımdan geçmiş olup, son halini almıştır.

Fotoğraf 4- Kratova Saat Kulesi görünüşü (2019)
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4. KOÇANA (KOÇANİ) SAAT KULESİ
Saat kulesi, Koçana şehrinin ortalarında yer almaktadır. Zamanında Koçana şehrinde
savunma amaçlı olarak kullanılan 5 kule varmış (Atanasova 2011, s. 36), günümüze ise saat
kulesiyle beraber 1 kule gelebilmiştir. H. 1314/ 1896 Kosova salnamesi’nde Koçana’daki
eserler sayılırken bir büyük çalar saatten de bahsedilmektedir (Salname 2000, s.159). Bu
bilgiler ışığında kule bu tarihten önce yapılmış olmalıdır. Bazı kaynaklarda Saat kulesi’nin
bey kulesi olduğu fakat daha sonra I. Dünya Savaşı sırasında saat kulesine dönüştürüldüğü
yazmaktadır (Çoloviç 2008, s. 70).

Şekil 5- Koçani Saat Kulesi’nin Haritadaki Konumu
Saat kulesi 6,50 x 6,50 m. ölçüsünde kare planlıdır (Ayverdi 1981, s. 85). Bu gövde
üzerine minare gibi sivri külahlı ve dört ahşap direğin taşıdığı çanın asıldığı küçük bir kule
ilave edilmiştir. Moloz taşlarla yapılmış kulenin gövdesinde mazgal pencereler ile saçak
altında birer ve giriş cephesinde iki dikdörtgen pencere yer alır. Kratova’daki gibi ahşap bir
kule yerine, Koçana’da betondan silindir şeklinde bir kule eklenmiştir. Çanın asıldığı çatı
dört ahşap sütun ile takviye edilmiştir.
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Şekil 6- Koçana Saat Kulesi plan ve kesiti, (Çiz. Çoloviç)
Saat kulesi, 1957 yılında Koçana şehrindeki diğer savunma kulesiyle beraber koruma altına alınmıştır. O zamandan bu güne dek kuleyle ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Kule
bugün bakımsızlıktan kötü durumdadır. Bu olaya yetkililerin en kısa zamanda müdahale
etmeleri gerekmektedir.

Fotoğraf 5- Koçana Saat Kulesi görünüşü (2019)
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5. SVETİ NİKOLE (KİLİSELİ) SAAT
KULESİ
Ülkenin orta kesiminde yer alan
Sveti Nikole, Kuzey Makedonya’da en çok
kilise bulunan yerleşim yerlerinden biri
olarak isminide buradan almaktadır. Saat
kulesi, Aziz Nikola Kilisesi ile bölgenin en
önemli yerinde yer almaktadır. Yapının inşa
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bazı
kaynaklarda Aziz Nikola kilisesi (1847) ile
aynı tarihlerde yapıldığı düşünülmektedir
(Çoloviç 2008, s.47). Kitabesi bulunmayan
kule hakkında çok az sayıda bilgi
bulunmaktadır.

Şekil 7- Sveti Nikole Saat Kulesi’nin
Haritadaki Konumu
Yapının
genel
görünümüne
bakıldığında kare planlı, taş malzeme ile
inşa edildiği ve üç bölümden oluştuğu
görülmektedir. Duvarların kalınlığı 65
cm’dir ve kulenin her iki yanında yarım
daire şeklinde bir pencere bulunmaktadır.
İç kısmında ise üst kısımlara çıkış ahşap bir
merdivenle sağlanmaktadır. Yapının orta
kısmı boştur ve buraya saat mekanizmasının
sarkacı yerleştirilmiştir. Eskiden, yapının
şehre bakan batı cephesinin üzerinde Roma
rakamlarıyla dairesel bir saat bulunmaktaydı
fakat sonraki zamanlarda yapılan çalışma
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ile yetkililer tarafından kaldırılıp koruma
altına alınmıştır (Çoloviç 2008, s.47).
Bakır levha ile kaplı olan son bölümde ise
çanı bulunmaktadır. Saat mekanizması,
Sveti Nikole’li zengin tüccarlar tarafından
Selanik’ten getirtilmiştir (Çoloviç 2008, s.
48).
Yapıya son müdahaleler 1987
yılında olmuştur. Bu restorasyonla kule
günümüzdeki halini almıştır. Şehrin çoğu
yerinden görünebilen kulenin kentteki tek
Osmanlı dönemi yapısı olması önemini
artırmaktadır. Uzun yıllar bakımı yapılmayan
yapının yeniden bir restorasyondan geçmesi
gerekmektedir.

Şekil 8- Sveti Nikole Saat Kulesi planı
(Çiz. Çoloviç)
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Fotoğraf 6- Sveti Nikole Saat Kulesi (2019)
6. RADOVİŞ SAAT KULESİ
Radoviş Kuzey Makedonya’nın doğusunda yer alan bir Osmanlı şehriydi. Kamusü’l
A’lam (1889), bu tarih başında şehrin 7 bin nüfusu olduğunu, 6 cami, 1 medrese, 1 kütüphane, 1 saat kulesi, 7 han ve 150 dükkanın bulunduğunu kaydediyor (Sami 1996, s.2240).
Yapının inşa tarihi hakkında bir bilgi yoktur. 1954 tarihine kadar görülebilen saat kulesi, kötü durumda olması nedeniyle bakımsızlıktan yıkıldığı belirtilmektedir.
Saat Kulesi, şehir hamamı ile köprünün bitişiğinde, şehir merkezinin yukarısında bulunmaktaydı. Fotoğraftan yorumlanacak olursa taş gövdeli, tahtalarla kaplı yüksek ahşap
bir yapı ile desteklenmekteydi. Külah şeklinde olan son kısmı ise çanın yer aldığı bölümdü.
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Fotoğraf 7- Radoviş Saat Kulesi eski fotoğraf, XX. yüzyıl
Elimizde bulunan ve yıkılmadan önceki fotoğrafa bakılacak olursa, yapının sadece
gövde kısmı görülmektedir.

Fotoğraf 8- Radoviş Saat Kulesi eski fotoğraf
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7. SAAT KULELERİN KORUMA
SORUNLARI
Anıt eserlerin uluslararası standartlara
göre korunması ve yönetimi sorumluluğu,
uluslararası tüzüklerde yer alan önemli bir
konudur. Kent tarihinde önemli bir yere
sahip olan kuleler, anıt eser olma özelliği
taşımaktadırlar.
Koruma
konusunda
yapılması gereken çalışmaların ilk adımı,
anıtlarda bozulmaya sebep olan nedenlerin
araştırılmasıdır.
Yapının bulunduğu yer (yamaç veya
dere yatağı) onun iklime bağlı etkenlerden
daha yoğun olarak zarar görmesine neden
olabilir. Uzun süredir kullanılmadığı için
bakımsız kalan saat kuleleri rüzgâr, yağmur,
gece ve gündüz ısı farkı gibi doğal etkenler
ile farklı derecelerden etkilenerek tahribata
uğramışlardır. Tahribata uğramalarına
neden olan diğer etkenler iki bölümde
incelenebilir. Birincisi yangınlar, depremler
ve doğal afetler, ikincisi ise kültürel mirasın
korunması konusundaki bilinçsizlik ve
duyarsızlıktır. Tüm bu sebeplerin önüne
geçildiği takdirde yapıların güvenle
geleceğe taşınabilmesi sağlanabilir.
Bitkilenmelerde, kulelerin çoğunda
görülen önemli sorunlardan birisidir.
Bakımsızlıktan kulelerde bitkiler ve
ağaçlar, daha çok yapıların üzerlerinde ve
çevrelerinde gelişmiştir. Bu durum, yapıların
duvarlarında kısmi kopmalara, cephelerinde
sıva kaplamaların dökülmelerine ve
duvar malzemelerinin bozulmasına neden
olmuştur. Yağmur sularıda, yapılarda yosun
ve otların gelişmesine ortam hazırlamış,
bu durum da tahribatın artmasına olanak
sağlamıştır.

Yapıların tümünde iç mekân ve
cephede sıva kabartmaları ve dökülmeleri
ile malzeme kayıpları vardır. Cephe
yüzeylerinde
aşınma,
çözülme
ve
dökülmeler, taş kaplamalarda renk değişimi
ve kirlilik gözlenmiştir. Ayrıca diğer
sorunlar arasında en çarpıcı olanlardan
biri ise yapıların bakım ve onarımlarının
yapılmamasıdır. Bu durum ise yapıların sık
sık onarım göremedikleri için kısa zamanda
yıpranmalarına neden olur. Bunun önüne
geçebilmek için bölge yetkilileri tarafından
yapıdaki sorunlar zamanında tespit edilerek
onarım faaliyetleri hızlandırılmalıdır.
Koruma uygulamalarında başarıya
ulaşmak için maddi desteğin sağlanması
öngörülmektedir. Bu amaçla bakanlık bu
anıtların onarımları konusunda yeterli
ödenek sağlamadığı için dışarıdan gelecek
yardımlarla restorasyon işleri yapılmaktadır.
Kulelerin onarım ve bakımları için
finansman sağlanamadığından dışardan
gelecek desteklere daha çok ihtiyaç
duyulmaktadır.
8. SONUÇ
Osmanlı
Balkanlardan
izleri
silinmeyecek eserler bırakmıştır. Bu
eserlerin en fazla görüldüğü ülkelerden
birisi de Kuzey Makedonya’dır. Bu
kapsamda, Kuzey Makedonya’nın doğu
kesiminde bulunan ve İslamiyet’in simgeleri
olan bu saat kuleleri, günümüzde de
kentlerin silüetlerini oluştururlar. Osmanlı
Devleti’nde halka zamanı gösteren saat
kulelerin esin kaynağı Batı’daki mimari
faaliyetlerdir. Avrupa’nın etkisiyle Osmanlı
şehirlerinin hayatına bir ihtiyaç olarak giren
kuleler ilk olarak Rumeli topraklarında
yaptırılmıştır.
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Doğu
Makedonya’daki
saat
kuleleri’nin çoğu, daha önce de değinildiği
üzere, yerleşim alanlarının bulunduğu
yerlerde yer almaktadırlar. Bir saat kulesi
yıkık ve biri müze işlevi görmektedir. Farklı
mülkiyet ya da tahsisteki üç saat kulesi ise,
işlevsiz olarak boş durumda bulunmaktadır.
Bölgede kulelerin asıl yaygınlaştığı
dönem olarak XIX. yüzyıl söylenebilir. Bu
dönemde II. Abdülhamit’in valilerine kule
yapımıyla ilgili gönderdiği ferman, saat
kuleleri’nin yaptırılmasına etkili olmuştur.
Çoğu saat kulesi’nin net olarak hangi tarihte
inşa edildiğini tespit edememekle birlikte
bu dönemde yapıldıkları düşünülmektedir.
Bu saat kuleleri günümüzde
hak etmediği bir konumda, özensiz bir
muameleye maruz bırakılmıştır. Yapılar,
mimari
biçimlenmelerinin
yanısıra
kullanılan yapı malzemesi ve işlevleriyle
birlikte yapıldıkları döneme ilişkin belge
değeri taşımaktadırlar. Saat kuleleri’nin
tarihi, mimari ve estetik değerinin yaşatılması
ve sürdürülebilmesi koruma ilkelerine
ve alınacak kararlara bağlıdır. Yapıların
tarihi kimlikleri göz önüne tutularak bir
müze olarak sergilenmesi, mimari dönem
özelliklerinden faydalanılarak koruma
ve nitelikli restorasyon çalışmalarının
yapılması gerekmektedir.
Osmanlı mimarisi içerisinde önemli
bir yeri bulunan doğu Makedonya’daki
saat kulelerin sahip oldukları tarihi, mimari
ve yapısal özellikleri ve önemi açısından
hak ettikleri değerler ölçüsünde korunup,
geleceğe aktarılması, ülke tarihi ve kültür
varlıklarının koruma ve değerlendirme
çalışmaları içinde şüphesiz çok önemli bir
yere sahiptir.
114

9. KAYNAKÇA
AHUNBAY, Zeynap; Tarihi Çevre Kourma
ve Restorasyon, YEM Yay., 9 baskı,
İstanbul, 2017
ACUN, Hakkı; Osmanlı İmparatorluğu
Saat Kuleleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay,
Ankara, 2011
ACUN, Hakkı; “Saat Kulesi”, Diyanet
İslam Ansiklopedisi, c. 35, 2008
AYVERDİ, Ekrem Hakkı; Avrupa’da
Osmanlı Mimari Eserleri, c. III, 3. Kitab,
İstanbul, 1981
AYVERDİ, Ekrem Hakkı; “Yugovlaya’da
Türk Abideleri ve Vakıfları”, Vakıflar
Dergisi, sayı. 3, Ankara, 1956
ATANASOVA,
İlinka;
Бисери
од
Кочанското
Културно
Наследство,
Biblioteka İskra – Koçani, Koçani, 2011
CANSEVER, Meltem; Türkiye’nin Küitür
Mirası: 100 Saat Kulesi, NTV Yayınları,
İstanbul, 2009
ÇOLOVİÇ, Mirjana Dimovska; Саат
Кулите Во Република Македонија,
Makedonya Kültür Bakanlığı, Skopje, 2008
ÇOLOVİÇ, Mirjana Dimovska; Градовите
во Република Македонија, Agencija
za informacii na Republika Makedonija,
Skopje, 2002
GÜNDÜZ, Doğan; Alaturkadan Alafranga
Zaman Osmanlı’da Mekanik Saatler, Ege
Yayınları, 2015
GÖRGÜLÜ, İsmet vd; Makedonya, Harp
Akademileri Basımevi, İstanbul, 1992,
s.164

HİKMET 34 - Kasım 2020

HACISALİHOĞLU,
Mehmet;
“Makedonya”, Diyanet İslam Ansiklopedisi,
C:27, 2003, s. 437
Хисторија На Македонски Народ; İnstitut
Za Nacionalna Historija, Skopje,2008

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir.

JELAVİCH, Barbara; Balkan Tarihi, cilt I,
Küre Yayınları, 2009
Kosova Vilayeti Salnamesi, 1896 (hicri
1314), İstanbul, 2000
MATKOVSKİ, Aleksandar; Македонија
во Делото На Странските Патописи
1371-1777, Skopje, 1991
Македонија во Делата на Странските
Патописи 1827-1849, Misla, Skopje, 1992
ÖZDEMİR,
Kemal;
Osmanlı’dan
Güzümüze Saatler, Creative Yayıncılık,
İstanbul, 1993
SİMİÇ, Stefan; “Kratovske Kule”,
Osmanliskoto Graditelstvo Na Poçvata Na
Makedonija, Manu, Kniga 25, Skopje, 2012
SAMİ, Şemseddin; Kamusü’l A’lam,
Kaşgar Neşriyat, Tıpkıbasım, C:3, Ankara,
1996
SAMİ, Şemseddin; Kamusü’l A’lam, Kaşgar
Neşriyat, Tıpkıbasım, C:5, Ankara, 1996
ULUENGİN, Bülent vd; Osmanlı Anıt
Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, Yem
Yayın, 6. Baskı, İstanbul, 2016

115

DERGİNİN YAYIN İLKE KURALLARI
VE YÖNERGELERİ
BAŞLAMADAN ÖNCE Çalışma müellifi
(makale sahibi) Yazarlar, taslağa, tasarıya,
icrasına veya etüdün açıklanmasında önemli
ölçüde katkıda bulunanlara sınırlı olması
gerekir. Önemli ölçüde katkıda bulunanlar
ortak yazar olarak sayılmaları gerekir.
Araştırma projesinin muhtelif konularında
katkısı olanlar, katkıda bulunanlar olarak
geçecektir. Müellif, listeye geçen ortak
yazarların, hazırlanan çalışmanın son şeklini
görüp yayınlamak için sunulması konusunda
razı olduklarını sağlamalıdır. Çalışma
müellifi Çalışmanın gün yüzü görmesinde
katkısı olanların tümü listeye geçerek, ortak
yazarlar olarak adlandırılmalıdır.
Çalışmanın hazırlığında yer alan ve katkıda
bulunan diğerleri iştirakçı olarak kabul
edilmelidir. Yayınlamak için kabul edilecek
çalışmanın son şeklini kabul etmeden önce,
müellifin ve ortak yazarlar, çalışmanın
son şeklini teyit etmesi gerekmektedir.
Müelliflerde
değişmeler
Müelliflerde
değişme
olarak,
çalışmanın
kabul
edilen şeklinde ilave, silme, müelliflerin
adlarında yeniden düzenleme anlamına
gelmektedir. Versiyonun onlayn şekilde
kabul edilmesinden sonra, yazarlar veya
ortak yazarlar tarafınca düzeltme kabul
etmek mümkün değildir. Yazar hakkında
düzeltme yapmak ihtiyacı duyulduğunda,
aşağıda verilen hususlara riayet etmek
gerekmektedir:

ispatlayan yazılı teyit.
3. Editör, yazarın listeye eklenmesi veya
silinmesi gerektiğini bildirecek ve onun
rızasını isteyecektir.
Yazar
tarafından
gereksinimler
gönderilmediği durumunda, göz önünde
bulundurulmayacaktır.
Orijinellik
ve
sahtelik Müelliflerden makalenin orijinel
yazılı şeklini sunmaları istenmektedir.
Diğer müelliflerden fikirler kullanmak
istenildiğinde, onların yazılı rızaları
gerekmektedir. Sahteciliğin her türü, ahlaka
aykırıdır ve kesinlikle cezalandırılacak
ve
kabul
edilmeyecektir.
Müellif
veya yazarlardan, çalışmanın dergiye
yayınlanmasından
önce,
çalışmasını
sahteliğe karşı yoklayacak proğramlar
kullanması gerekmektedir. Yazı İşleri
Kurulu
sunulacak
olan
çalışmayı
sahteliğe karşı yoklama hakkına sahiptir
ve sahte olduğu tespit edilirse, müellife
bildirmekle yükümlüdür. Açıklama ve çıkar
anlaşmazlıkları Çok sayıda açıklama ve
çıkar anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir.

1. Yazarın eklenmesi veya silinmesinin
nedenini bildirmek

Çalışmanın, maddi olarak desteklendiği
kurumda
yayınlanması,
çıkar
anlaşmazlıkların
ortaya
çıkmasından
korunmanın en iyi yoludur. Metnin
sonunda, “Çıkar 114 anlaşmazlıkları” alt
başlığı altında, tüm yazarlar, herhangi
bir çalışmanın başından üç yıl boyunca
mali (dolaylı veya dolaysız), kişisel
veya diğer kişiler veya kurumlarla olan
ilişkiler konusunda var olan ve olagelmesi
beklenebilen çıkar anlaşmazlıklarını beyan
etmelidirler.

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

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 BYNC-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
www.hikmet.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 115 HİKMET 33 - Mayıs 2020 Öz
ve aydınlatıcı başlık Yazar(lar)ın adres(ler)i
ve aidiyet(ler)i Yazarın e-posta adresi Özet
Özetin 150 - 250 kelime içermesi gerekir.
Özette kısaltmalardan ve matematik
formüllerinden kaçınılması gerekir. Anahtar
kelimeler 4-6 kelime içermelidir. Metnin
Biçimlendirilmesi El yazıları Word’da A4,
Times New Roman, 10-punto ile, özet ve
anahtar kelimeler ve metin de 12-punto ile
olmalıdır. El yazısının tamamı referanslar,
tablolar ve şekiller hariç en çok 8,000
kelime içermelidir.
Çalışmanın amaçlarına ve araştırmalara
bağlı kalarak, editör daha fazla sayfalı
çalışmayı da kabul etmeye karar verebilir.
Sayfaların numaralndırılması için otomatik
sayfa numaralandırılma fonksiyonlarını
kullanınız. Metinde vurgulamalar için
italik harfleri kullanınız. Kısaltmalar
kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kısaltma
ilk kez kullanıldığı gibi metin boyunca da
aynı şekilde kullanılmalıdır. Başlıklarda
en çok üç düzey kullanınız. Dipnotlardan
kaçınılmalıdır. Kullanıldığında da, sadece
ek metin içermelidir (yorum), bu demektir

ki kullanılan
içermemelidir.

kaynak

hakkında

bilgi

Teşekkürler, referans listesinden önce olmak
üzere özel bir bölümde yerleştirilmelidir.
1. Giriş – Detaylı edebi inceleme veya
sonuçlar özetinden kaçınarak, çalışmanın
hedeflerini belirtiniz ve uygun arka zemini
(background) sağlayınız. 2. Araştırmada
Kullanılan (Malzemeler) Yöntemler –
Çalışmanın yeniden kullanımı için yeterince
detaylar sağlayınız. Yayınlanan yöntemler
referansla belirtilmelidir: sadece ilgili
değişmeler tasfir edilmelidir. 3. Bulgular
ve Yorum – Bu, çalışmanın sonuçlarının
anlamını incelemelidir, onları tekrarlamak
değil. Sonuçlar ve Tartışmalar bölümü
sıkça isabetlidir. Yayınlanan literatür
hakkındaki geniş alıntılar (citations)
ve tartışmalardan kaçınınız. 4. Sonuç –
Sonuçlar net ve öz olmalıdır. Etüdün temel
sonuçları, tek başına veya Tartışmalar veya
Sonuçlar ve Tartışmalar alt bölümü olarak
durabilecek, kısa Sonuçlar bölümünde
sunulabilmektedir.
5.
Kaynaklar
Teşekkürler – Teşekkürleri makalenin son
kısmında ve referanslardan önce bulunan
özel bir bölümde sıralayınız ve o yüzden,
onları baş sayfaya dahil ediniz, başlığa
dipnot veya aksi. Buraya araştırma boyunca
yardım sağlayan bireyleri sıralayınız (örnek
: dil yardımı, yazı yardımı sağlayan ve saire)
Referans stili – Tüm el yazıları, öncelikle
toplumsal bilimlerde kullanılan American
Psychological Association (APA) alıntı stili
kullanılmalıdır.
Ek örnekler için, American Psycho-logical
Association’ın yakında yayınladığı Yayın
El kitabını danışınız. http://books.apa.org/
books.cfm?id=4200067 or APA Order Dept.,
P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 20784, USA

or APA, 3 Henrietta Street, London, 116
WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz
American Psychological Association’ın
Yayın El kitabının 6-cı baskısını gözden
geçiriniz,
ISBN
978-1-4338-0561-5.
DOI’nin kullanımı teşvik edilmektedir.
Örnekler: Kitap referansı: Child, D. (2004).
Psychology and the Teacher (7th ed.). New
York: Continuum. Metin alıntıları Metinde
adı geçen her referansın referans listesinde
olduğundan emin olunuz (ve tersi).
Özette anılan her referansın tam adı
verilmelidir. Referansı yönetme yazılımı
Dergilerin standart biçimi vardır HİKMET biçimi. Referansı anmanın
en kolay yolu, aşağıda verilen yönetme
yazılımını kullanmaktır: Mendeley (http://
www.mendeley.com/features/
referencemanager) EndNote (http://www.endnote.
com/support/ enstyles.asp) and Reference
Manager
(http://refman.com/support/
rmstyles.asp). Aşağıda sözü edilen yönetme
yazılımın word programındaki eklentileri
aracılığıyla yazarlar makalelerini hazırlama
aşamasında iken dergiye uygun biçimi
seçmeleri ile, referans listeleri ve alıntılar,
iş bu Kılavuzda açıklandığı gibi dergi stiline
göre biçimlenecektir.
Uygun biçim bulamadığınız durumunda,
dergi stiline göre biçim yaratmak
amacıyla iş bu Kılavuzda verilen referans
ve alıntılar örneklerine bir göz atınız. Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp
yayınlanmaması
konusu
ve
hakkı
HİKMET’e aittir. - Bu dergide ifade edilen
görüş ve fikirler yalnız yazarlarına aittir. Bu
görüşler, her zaman ADEKSAM’ın genel
düşünce ve görüşlerini yansıtan metinler
olarak mütalaa edilemezler. - Bu dergide
yayınlanan makale ve yazılar kaynak

gösterilmek şartıyla iktibas ve atıf şeklinde
kullanılabilir. - Bu dergideki makaleler,
Ulusal ve Uluslararası Bilim ve Hakem
Kurulu tarafından değerlendirilir. - Derginin
dili Türkçe, İngilizce ve Makedonca dır.
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