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Değerli Okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam bir birinden değerli toplam 11 makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Der-
gimiz bu sayı itibariyle ULAKBİM sosyal bilimler indeksi tarafından taranmaya başlamış, ayrıca yine farklı 
üç uluslararası indeks tarafından da indekslenmek üzere sistem kaydı yapılmıştır. Özyön tarafından hazırlanan 
alman romantizmi, kadının çalışma hayatı içerisindeki durumu ve psikolojik açıdan ele alınan boyutu Aktaş 
tarafından ele alınmıştır. Yine şiddet türleri açısından kadının uğradığı şiddeti değerlendiren Aktan ve diğ., 
literatüre değerli bir çalışma kazandırmıştır. Süreç temelli yazma modeli konusundaki çalışmada yine kendi 
alanına katkı sağlar şekildedir. Bu çalışmanın hazırlanmasında Sever ve Memiş emek vermiş, literatüre değerli 
bir eser kazandırmıştır. Alt üst sosyo ekonomik anlamda çocukların çevreye olan tutumları incelenmiş ve ala-
nına katkı sağlayan bir eser Demirbaş ve Gürsoy tarafından kaleme alınmıştır. Öğretim teknolojileri açısından 
hazırlanan çalışmaya öğretmen görüşleri dahil edilmiş ve bu alana katkı sağlayan bir eser meydana getirilmiştir. 
Eserin hazırlanmasında Sarıgöz ciddi bir literatür kaynağı ortaya çıkarmıştır. Aras tarafından edebiyat alanına 
ve literatürüne kazandırılan kadının sinemadaki temsili durumu oldukça dikkat çekmektedir. Atalay tarafından 
hazırlanan Hüseyin Elmas’ın kubbeler serisi konulu çalışması da oldukça önemli bir eserdir. Bayram ve diğ., 
tarafından hazırlanan turizm konulu çalışmada dergimize okuyucularına değer katmıştır. Dergimiz siz değerli 
okuyucu ve kıymetli eserleriyle bizleri yalnız bırakmayan yazarlarımızın sayesinde daha iyi yerlere gelmeye 
devam etmektedir. Her sayımızda birbirinden değerli çalışmalara yer vermekte ve literatüre katkı sağlamakta-
yız. Ayrıca bizleri her zaman destekleyen, dergimize gelen eserlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yayına 
hazırlanmasında katkı sağlayan dergi yönetimi, hakemleri, bilim kurulu ile yayın kurulu üyelerimize sonsuz 
yürekten teşekkür ederiz. Bir sonraki sayımızda buluşmak umudu ile tüm okur ve yazarlarımıza dergi hakem 
ile bilim kurulu üyelerimize esenlik, sağlık, mutluluk ve güzel günler diliyorum.

 (Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar/yazarlar editörlüğe ve derginin 
sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şart-
larda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, 
hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar / yazarlar bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle 
yükümlüdür. Tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Dr. Gülten HERGÜNER
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ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARA KARŞI PSİKOLOJİK TACİZ: 
TÜRKİYE’DEKİ DURUM VE İŞYERİNDE SOSYAL HİZMET ODAĞINDA 

ÖNERİLEN ÇÖZÜM MEKANİZMALARI 

MOBBING AGAINST WOMEN IN WORKING LIFE: TURKEY’S SITUA-
TION AND RESOLUTION MECHANISMS PROPOSED IN THE FOCUS 

OF SOCIAL WORK IN THE WORKPLACE  

Asuman AKTAŞ

Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F, Sosyal Hizmet Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet: Bir insan hakkı ihlali olan şiddet;  baskı, tehdit ve 
zorla bireyin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığına zarar 
verme girişimidir İş yaşamında fiziksel şiddetten ziyade 
daha az görünür olan psikolojik şiddetin caydırma, yıldır-
ma, psikolojik baskı uygulama, taciz şekliyle ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bu konu ‘işyerinde psikolojik taciz’ olarak 
Türkiye’de son yıllarda sıklıkla gündeme gelen bu konu 
olmuştur.  Araştırmalarca da desteklendiği üzere, psikolojik 
tacizin sosyal koruma açısından hassas bir grup oluşturan 
kadınlar açısından kritik bir önem taşıdığını söylemek 
mümkündür zira istihdama erişimde dahi güçlük çeken 
kadınların, çalışma yaşamında psikolojik terör olarak 
tanımlanan ‘mobbing’  mağduru olma riski yüksektir. Etki-
lerinin işten ayrılma ile çözülemediği, iş yerinde psikolojik 
şiddete maruz kalan bireyin özel hayatında da işlevselliğini 
yitirdiği gerçeği sorunun bütüncül bir yaklaşımla çözülmesi 
ihtiyacını vurgular niteliktedir. Endüstriyel ilişkiler, çalışma 
hak ve yükümlülükleri, örgüt psikolojisi konusunda özel 
eğitimler alması gereken sosyal çalışmacıların iş yerlerinde 
sosyal hizmet sağlaması birey ve örgüt işlevselliği açısından 
kritik önem taşımaktadır. Yukarıda özeti verilen ve literatür 
tarama yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışma üç bölüm-
den oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde bireyin 
işlevselliğini bozan işyerinde psikolojik tacizin kavramsal 
çerçevesi ele alınacak ikinci bölümünde ulusal ve ulusla-
rarası hukukta nasıl ele alındığına değinilerek Dünya’da 
ve Türkiye’deki yaygınlığı belirtilerek kadınlar üzerindeki 
etkilerine odaklanılacaktır. Çalışmanın son bölümünde 
çözüm önerisi olarak sosyal hizmet odağında psikolojik 
tacizle mücadelede yapılması gerekenler dile getirilecektir

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Taciz, Mobbing, Sosyal 
Hizmet, İşyerinde Sosyal Hizmet

Abstract: Violence, which is a kind of violation of human 
rights, is an attempt to danger a person’s psychical, mental 
and psychological health by coercion, threat and force. 
Psychological violence at workplaces, which is less visible 
than psychical violence, includes discourage, intimidation 
and psychological coercion and abuse. This issue has 
recently been on the agenda of Turkey frequently in the 
context of ‘psychological abuse at work”. As it is proved 
by researches, mobbing is crucial issue for women, who 
constitute a vulnerable group in needs of social protection, 
because women having difficulty in accessing labour market 
are more likely to become victim of mobbing. The fact 
that person exposing to mobbing, reflects of which do not 
disappear after quitting the job, becomes dysfunctional in 
his/her social life as well, emphasizes the need to adopt a 
generalist  approach to resolve it. . It is crucial for social 
workers, who should undergo special trainings on industrial 
relations, rights and obligations at work, organizational 
psychology, to provide social services in terms of enhanc-
ing personal and organizational functionality. This literature 
review article, abstracted above, consists of  three sections. 
At the first section,  the conceptual  framework for mobbing 
at work which deteriorates personal functionality has been 
drawn while  the second section focuses on the impacts of 
mobbing on women after handling the matter considering 
international and national legislations and  mentioning 
the extent of mobbing.  At the last section of the study, 
resolution mechanisms in the focus of social work have 
been proposed.

Key Words: Psychological Abuse, Mobbing, Social Work,  
Social Work At Workplace
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I. PSİKOLOJİK TACİZE KAVRAMSAL 
BAKIŞ

Şiddet, bireyin yaşam kalitesini düşürerek bireyin 
işlevselliğini zedeleyen bir olgudur.  Her yıl 1.6 
milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep veren 
şiddete (WHO,2002:1) karşı göz yumulması söz 
konusu değildir. Görünürlüğü açısından fiziksel 
şiddet daha çok bilinmekle birlikte psikolojik 
şiddetin de bireyin yaşamında derin olumsuz 
etkiler bıraktığı bilinmelidir.  Bu itibarla, şiddetin 
tanımının da kapsamlı yapılması gerekmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  şiddeti yarala-
ma, ölüm, psikolojik zarar, kötü gelişme veya 
mahrumiyete sebebiyet veren veya verme ihti-
mali taşıyan,  kasıtlı olarak bir kişi, grup veya 
topluluğa karşı fiziksel güç veya baskı, tehdit 
kullanmak olarak tanımlamıştır (WHO,2002:4).  
Benzer şekilde Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) de şiddetin çalışma hayatının bir parçası 
haline geldiğini belirtmiş ve bu şiddetin fiziksel 
saldırı, tehdit veya cinsiyet, ırk veya cinsel temelli 
ayrımcılıklara dayanan psikolojik saldırı olarak 
ortaya çıkabildiğinin altını çizmiştir (Chapell and 
Di Martino, 2006:V).

1993 yılında kabul edilen Kadına Yönelik Şiddetin 
Ortadan Kaldırılmasına Dair BM Bildirgesinde 
ise kadınlara yönelik şiddet ister kamusal ister 
özel hayatta olsun bu tür eylemlerle tehdit etme, 
zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun 
bırakma dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, 
cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme 
sonucu doğuran veya bu sonucu doğurması 
muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet 
eylemi anlamına gelir ifadesiyle şiddetin tanımı 
yapılmıştır (Madde 1). 

Şiddetin bir türü olarak yaygın bir şekilde iş ha-
yatında karşılaşılan psikolojik şiddet konusunun 
ise çeşitli kavramlarla açıklanmaya çalışıldığı 
görülmüştür: Mobbing, bullying, duygusal taciz, 
psikolojik şiddet, duygusal şiddet, zorbalık, psiko-
lojik terör, duygusal sömürü, bezdiri, yıldırma vb. 

 İşyerinde mobbing kavramının ilk kez 1980’li 
yıllarda Alman endüstri psikologu Heinz Leymann 
tarafından tanımlandığı kabul edilmektedir.  Ley-
mann çalışanlar arasında benzer tipte uzun dönemli 
düşmanca ve saldırgan davranışların varlığına dair 
yaptığı tespitler sonucunda mobbing kavramını 
kullanmıştır (Tınaz, Bayram ve Ergin, 2008:4). 

Leymann, mobbingi bir veya birkaç kişi tarafın-
dan bir diğer kişiye yönelik sistematik bir şekilde 
yapılan, mağduru süregelen taciz davranışları 
yüzünden savunmasız bırakan, düşmanca ve ahlak 
dışı bir iletişimi kapsayan psikolojik terör olarak 
tanımlamıştır. Bu noktada Leymann tarafından 
da vurgulandığı gibi bu davranışların, yöneltiliş 
biçiminden ziyade süresi ve sıklığı, mobbing 
olarak adlandırılması için önem arz etmektedir. 
Bullying ve mobbing kavramlarının psikolojik 
tacizin tanımlanması açısından kullanımına iliş-
kin ise Leyman,  ‘bullying’ kelimesinin fiziksel 
saldırı yönünün belirgin olduğu gerekçesiyle 
okulda gençler ve çocuklar arasındaki şiddet için 
kullanılması, ‘mobbing’ kelimesinin ise psikolojik 
yönü vurgulanan işyerindeki psikolojik saldırı için 
kullanılmasını önermiştir (www. leymann. se).

Aşağıda verilen Tablo 1’de da belirtildiği üzere 
literatürde konuya ilişkin çeşitli terim ve tanımların 
kullanıldığı görülmektedir.
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Tablo 1: Psikolojik Taciz İçin Kullanılan Bazı Terim ve Tanımlar

YAZAR TERİM TANIM 

Brodsky (1976) Taciz (Harassment) Bir bireyin diğer bir bireye eziyet vermek, 
onu yıpratmak veya onun tepkisini çekmek 
amacıyla tekrar eden ve ısrarcı girişimlerde 
bulunmasıdır.

Wilson, 1991 İşyeri Travması 
(Workplace Trauma)

Bir çalışanın, işvereninin veya yöneticisinin 
görünen ya da gizli, tekrar eden kasıtlı ve 
kötü niyetli davranışlarının sonucunda kişili-
ğinin parçalanmasıdır. 

Björkvist, Österman ve 
Hjet-Back, 1994

İşyeri tacizi (work 
harassment)/saldırganlık 
(aggression)

Herhangi bir nedenden ötürü kendini savuna-
mayan bir ya da birden fazla bireye zihinsel 
(kimi zaman da fiziksel) açıdan zarar vermek 
amacıyla yöneltilen tekrar eden davranışlar-
dır. 

Hoel ve Cooper, 2004 İşyeri zorbalığı 
(workplace bullying)

Bir veya birden fazla bireyin, belli bir süre 
içinde devamlı olarak bir yada birden fazla 
kişi tarafından olumsuz davranışlara maruz 
bırakılmasıdır. Tanıma göre mağdur bu dav-
ranışlara karşı mücadele etmekte zorlanacağı 
bir pozisyondadır ve tek seferlik olaylar psi-
kolojik taciz olarak kabul edilmemektedir. 

Namie ve Namie, 2000 İşyeri Zorbalığı 
(workplace bullying) 

Bir çalışanın (hedef kişinin)bir ya da birden 
fazla çalışan tarafından sürekli olarak kötü 
niyetli ve hedef kitlenin sağlığını tehlikeye 
atacak olumsuz davranışlara maruz bırakıl-
masıdır.

Davenport, Schwartz ve 
Elliott, 2003

Mobbing:işyerinde psi-
kolojik taciz/Emotional 
Abuse:Duygusal Taciz

Bir kişini, diğer insanları kendi rızaları ile 
veya rızaları dışında başka bir kişiye karşı 
etrafında toplaması ve sürekli kötü niyetli 
hareketlerde bulunma, ima, alay ve karşısın-
dakinin toplumsal itibarını düşürme gibi yol-
larla saldırgan bir ortam yaratarak onu işten 
çıkmaya zorlamasıdır. 

Tınaz, 2006,2008 İşyerinde psikolojik 
taciz /yıldırkaçır 

İşyerinde diğer çalışalar veya işveren 
tarafından tekrarlanan saldırlar şeklinde 
uygulanan bir çeşit psikolojik terördür ve 
çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki 
eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik 
biçimde uygulanan her tür kötü muamele, 
tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifa-
de eden anlamlar içermektedir. 

 Kaynak: Karatuna, L., Tınaz, P. (2010):16-17 
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Heinz Leymann 45 mobbing davranışı gözlemlemiş 
olup bunları, aşağıdaki şekliyle 5 farklı kategoride 
tanımlamıştır (Leymann, 1996:170):

1. İletişime Yönelik Saldırılar (söz kesmek, kü-
çümsemek, işleri eleştirmek, kurbanla teması 
kesmek)

2. Sosyal ilişkilere Saldırılar (kurban yok gibi 
davranmak, uzakta çalışmak zorunda bırakmak)

3. Sosyal Konuma Saldırılar (arkasından konuş-
mak, gülünç duruma düşürmek, politik ve dini 
inançlara saldırmak)

4. Mesleki ve Özel Yaşamın Niteliğine Yönelik 
Saldırılar (kurbana iş vermemek, aşağılayıcı 
işler vermek)

5. Sağlığa Yönelik Saldırılar (cinsel tacizde bu-
lunmak, fiziksel şiddetle tehdit etmek, sağlığa 
zararlı işlerde çalışmak zorunda bırakmak)

Psikolojik taciz aşamalarına farklı yaklaşımlar 
mevcuttur. Leymann psikolojik taciz sürecini 4 
aşamayla açıklamıştır

Şema 1: Leymann’a Göre Psikolojik Taciz Aşamaları
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tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları 
ifade eden anlamlar içermektedir.  
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gözlemlemiş olup bunları, aşağıdaki 
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2. Sosyal ilişkilere Saldırılar (kurban 
yok gibi davranmak, uzakta 
çalışmak zorunda bırakmak) 

3. Sosyal Konuma Saldırılar 
(arkasından konuşmak, gülünç 
duruma düşürmek, politik ve dini 
inançlara saldırmak) 

4. Mesleki ve Özel Yaşamın 
Niteliğine Yönelik Saldırılar 
(kurbana iş vermemek, aşağılayıcı 
işler vermek) 

5. Sağlığa Yönelik Saldırılar (cinsel 
tacizde bulunmak, fiziksel şiddetle 
tehdit etmek, sağlığa zararlı işlerde 
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     Kritik olay       saldırgan davranışlar /damgalama      yönetimin kat.            İşten çıkarılma 
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Harald Ege ise İtalya’da yaptığı çalışmalar 
esnasında psikolojik taciz sürecini 6 
aşamayla açıklamıştır. Ege’ye göre çatışma 
ve saldırgan davranışlar “0 noktasına” 

kadar çalışanlar tarafından kabul gören 
rutin iş hayatında görülen çatışmalardır 
(Akgeyik, Güngör, Uşen, 
Omay,2009:136). 
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                                                  İşten çıkarılma            mağdurun sağlığının bozulması  
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psikolojik taciz sürecini 6 aşamayla açıklamıştır. 
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Psikolojik taciz, eşitler arası gerçekleşebildiği gibi,  
üstten asta doğru, hiyerarşik olarak da gerçekle-
şebilmektedir. Kimi zaman yöneticinin birlikte 
çalışmak istemediği ve gerekçesi olmadığı için 
işten çıkaramadığı çalışanı yıldırmaya ve istifaya 
zorlamaya yönelik geliştirdiği hiyerarşik psikolojik 
taciz bireyi, insan onurunu zedeleyecek çalışma 
koşullarında çalışmaya itmektedir. Yönetici tara-
fından aşağılanma, hor görülme, iş dışına itilme 

gibi davranışların sergilenmesi durumunda başta 
çalışma hayatında dezavantajlı konumdaki kadın 
çalışanlar olmak üzere, mağdurlar saygınlığını, 
özgüvenini ve ruh sağlığı dengesinin yitirebil-
mektedir. 

Hiyerarşik psikolojik taciz kimi zaman ise aşağı-
dan yukarıya doğru yaşanabilmektedir. Liderlik 
vasıfları sorgulanmaya başlanan yönetici bir grup 
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tarafından istenmeyen kişi ilan edilmekte ve bu 
kişinin geri çektirilmesi için kendisinden gelen 
işlerin yanlış, eksik yapılması, kişi hakkında 
yönetime baskı uygulanması çalışmaları sürdürül-
mektedir.  Bu durumlarda yöneticinin karşısında 
olan kişilerin sayısı arttıkça idarenin ikna edilmesi 
kolaylaşmaktadır.

II. ULUSAL VE ULUSLARARASI BELGE-
LERDE PSİKOLOJİK TACİZ: YAYGINLIĞI 
VE KADINLAR ÜZERİNDE ETKİLERİ

1) Uluslararası Belgelerde Psikolojik Taciz 

İşyerinde psikolojik tacizle mücadele uluslararası 
platformlarda önemle üzerinde durulan konulardan 
biri olmuştur zira bu sorun sadece bir bölge ya da 
ülkeye münhasır değil, neredeyse her ülkede bir 
şekilde ortaya çıkan yaygın bir sorundur. Uluslara-
rası platformlarda konu, yeterli önemi görmemekle 
birlikte, gündeme gelmektedir.  Bu açıdan bazı 
önemli belgelere değinmek gerekmektedir.  

BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 
Türkiye dahil 187 ülkenin taraf olduğu “Kadına 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleş-
mesi” devletleri kadına karşı ayrımcı politikaları 
önlemekle yükümlü kılmaktadır (Madde 2).  Anı-
lan Sözleşmede ayrıca taraf devletlerin istihdam 
alanında kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere her 
türlü önlemi alması gerektiği belirtilmiştir. Bu mad-
dede eşit muamele görme hakkı, sosyal güvenlik 
hakkı, sağlığın ve doğurganlığın korunma hakkına 
değinildiği gibi evlilik ve analık sebebiyle kadına 
karşı ayrımcılığın önlenmesi görevi devletlere 
verilmiştir. Bu amaçla hamilelik ve analık izni 
sebebiyle kadına karşı ayrımcılığın yapılmaması, 
evliliğe bağlı işten çıkarmaları engellemek, ücretli 
olarak analık izni ve benzeri sosyal içerikli tazmi-

natları vermek, kadınların hamileliğinde sağlığına 
zararlı işlere karşı korunmasını sağlamak amacıyla 
gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü kılınan 
devletlerdir (Madde 11).

Kadına yönelik şiddet açısından kilit önem taşıyan 
bir diğer belge olarak kabul edilen 20 Aralık 1993 
tarihli “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırıl-
masına Dair Bildirge” de şiddet tanımı yapılarak 
psikolojik şiddete atıflar yapılmış, şiddetin küresel 
bağlamda kadınlar açısından doğurduğu zararlara 
yer verilmiştir. Söz konusu belgede bu konuda 
ulusal eylem planlarının yapılması, gerektiğinde 
uluslararası işbirliği yoluyla şiddete maruz kalmış 
kadınlara fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon 
sağlanması gerektiği belirtilmektedir.  

Çalışma hayatında standartlar tesis eden Ulusla-
rarası Çalışma Örgütünün (ILO) psikolojik taciz 
gibi çalışma barışını zedeleyici bir sorunu göz 
ardı etmesi söz konusu değildir.

Çalışma hayatına ilişkin standart ve normları tüm 
sosyal tarafların katılımıyla belirleyen Ulusla-
rarası Çalışma Örgütüne göre iş, kişinin onuru, 
aile istikrarı, toplumsal huzur, demokrasi için 
bir kaynaktır. Şiddetin eğitim, sağlık, hukuki ve 
sosyo-ekonomik bir sorun olduğu kadar bir insan 
hakkı sorunu olduğunu belirten ILO, saygın iş 
gündeminde kadınlara karşı şiddetin olmadığı bir 
çalışma ortamının sağlanması hedefini gütmekte 
ve bu amaç doğrultusunda çalışma hayatındaki 
kadınların durumunu ortaya koyan araştırma ve 
raporlar yayınlamaktadır.  

Bu amaçla 2003 yılında ILO çatısı altında uzmanlar 
bir araya gelerek “hizmet sektöründe işyeri şid-
deti ve bu şiddetle mücadele önlemlerine ilişkin 
uygulama ilkeleri” belirlemiştir. 
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Ayrıca, ILO gerektiğinde ülkelere bu konuda 
teknik işbirliği yapmaktadır. Örneğin: Çalışma 
Hayatında Kadının Güçlendirilmesi ve Cinsiyet 
Eşitliğinin Desteklenmesi Projesi Brezilya, Ango-
la, Güney Afrika, Hindistan ve Çin’de; Nepal’de  
ise Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Ulusal Ey-
lem Planına yönelik bir proje uygulanmakta ve 
Endonezya’da kadınlara işyerinde cinsel tacizin 
önüne geçilebilmesini sağlayan bir eğitim programı 
yürütülmektedir (ILO,2013). 

ILO’nun sözleşmelerinde çalışma barışına ve  iş 
sağlığı ve güvenliğine yönelik hükümler olmakla 
birlikte doğrudan işyerinde şiddete yönelik bir 
sözleşmenin olmaması ciddi bir eksiklik olarak 
görülmelidir. Sözleşmelere bakıldığında, ILO’nun 
111 sayılı İş ve Meslek Hayatında Ayrımcılık ve 
161 sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleş-
melerinde yer alan hükümler psikolojik tacizle 
ilişkilendirilebilir. 111 sayılı Sözleşmede iş meslek 
yaşamında ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, 
ulusal veya sosyal menşe yüzünden kimsenin farklı 
muameleye tabi tutulamayacağı ve Sözleşmeye 
taraf olan devletlerin muamele eşitliğini hedefleyen 
politikalar geliştirmekle yükümlü olduğu belirtil-
miştir. 161 sayılı ILO Sözleşmesinde işçiler için 
fiziksel ve zihinsel sağlık koşullarını karşılayacak 
düzeyde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Görüldüğü 
üzere sözleşmelerde doğrudan bir psikolojik taciz 
atfı bulunmamaktadır ve ILO bünyesinde sosyal 
taraflar olan işçi, işveren ve hükümetlerin karar 
alarak doğrudan bağlayıcı hükümler içeren bir 
sözleşme üzerinde çalışmasına ihtiyaç vardır. 

Türkiye’nin 2006 yılında kabul ettiği Gözden 
Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın da 26ıncı 
maddesinde ise, “Onurlu Çalışma Hakkı” dü-

zenlenmiştir. Bu maddede hükümetlerin işçi ve 
işveren örgütlerine danışarak çalışanların onurlu 
çalışma haklarını kullanabilmeleri için gerekli ön-
lemleri almaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca söz 
konusu maddenin ikinci fıkrasında hükümetlerin 
çalışanların işyerinde ya da işle bağlantılı maruz 
kaldıkları olumsuz ve suç oluşturan tekrarlanan 
eylemler konusunda bilinçlendirilmesi konusunda 
ve çalışanların bu tür davranışlardan korunması-
na yönelik uygun önlemleri almaları konusunda 
taahhüdü vardır. 

Son olarak; AB yönerge ve tüzüklerine değinmek 
gerekmektedir zira Avrupa Birliği ülkelerinde 
yapılan araştırmalar en az 12 milyon çalışanın 
psikolojik tacize maruz kaldığını göstermektedir 
(Tınaz, Bayram ve Ergin, 2008:13).

Avrupa Konseyi, 5 Temmuz 2006 tarihli “İstihdam 
ve İş Yaşamında Kadınlar ve Erkekler Arasında 
Fırsat Eşitliği ve Eşit Davranma İlkesi” başlıklı Yö-
nergede, taciz ve cinsel tacizin sadece iş yaşamında 
değil, işe alım ve mesleki ilerleme aşamasında da 
kadın ve erkeklere eşit davranma ilkesine aykırı 
olduğunu belirtmiş, işverenlerin taciz ve cinsel 
tacize karşı önleyici önlemleri ulusal hukuk ve 
uygulamalar bağlamında almaya teşvik edilmeleri 
gerektiğini vurgulamıştır (TİSK,2012:20).

Ayrıca, 26 Nisan 2007 tarihli “İşyerinde Taciz ve 
Şiddetle Mücadele Çerçeve Anlaşması”  Avrupa İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), Avrupa İş 
Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), 
Avrupa Esnaf, Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciler 
Birliği (UEAPME) ve Kamu İştirakli ve Kamusal 
İşletmeler Merkezinin (CEEP) katılımıyla imza-
lanmıştır. Anlaşmada taciz ve şiddetin hem çalışan 
hem de örgüt açısından zararlarına değinilmiş ve 
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işyerinde bu tür davranışların sonlandırılması için 
bazı öneriler sunulmuştur  (aktaran TİSK, 2012).

2) Ulusal Mevzuatta Psikolojik Taciz 

Anayasa’da psikolojik tacize ilişkin hükümler 
olmamakla birlikte bazı hükümlerin dolaylı 
olarak devletin vatandaşın psikolojik tacizden 
koruma konusundaki yükümlülüklerini gösterdi-
ğini söylemek mümkündür.  Anayasa’nın beşinci 
maddesindeki “Devletin temel amaç ve görevleri, 
Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 
ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokra-
siyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur 
ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilke-
leriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın 
maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlamaya çalışmaktır.” hükmü bunun 
göstergesidir. Bununla birlikte Anayasanın kanun 
önünde eşitliği güvence altına alan 10uncu maddesi 
ve herkesin kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredi-
lemez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip 
olduğunu belirten 12inci maddesi de kişinin çalışma 
hak ve hürriyetlerine aykırı bir durum teşkil eden 
psikolojik taciz ile mücadelede referans alınabilir.  
Ayrıca kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi 
varlığına ilişkin 17nci maddede de belirtildiği 
gibi kimseye işkence ve eziyet yapılmaz; kimse 
insan hassasiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve 
muameleye tabi tutulamaz. 

Anayasa’nın 49uncu maddesi psikolojik taciz 
konusunda devletin gerekli tedbirleri almasını 
gerektirmektedir: “Devlet, çalışanların hayat se-
viyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek 
için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik 

bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak 
için gerekli tedbirleri alır.” Psikolojik taciz açısından 
önemli olan bir diğer madde ise 50nci maddedir ki 
bu maddede kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne 
uymayan işlerde çalıştırılamayacağı hüküm altına 
alınmış ve kadınların çalışma şartları bakımından 
özel olarak korunacağı vurgulanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda doğrudan psikolojik 
tacizle ilgili düzenlemelerin yapılmadığı ancak bazı 
madde hükümlerinin psikolojik taciz açısından ele 
alınabildiği görülmektedir. Kanun’da iş ilişkisinde 
dil, ırk, siyasal düşünce, felsefi inanç, mezhep, din 
ve cinsiyetten dolayı ayrım yapılamayacağı açık 
şekilde yazılmıştır. Aynı maddede kadın çalışanlara 
karşı gebelik sebebiyle farklı işlem yapılamayacağı 
belirtilmiştir (Madde 5).  İspat yükümlülüğünün 
işçinin ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir şekilde 
ortaya koyması şartıyla işverene verilmesi ve işçinin 
talepte bulunacağı tazminatın işveren açısından 
caydırıcı olmaması bu hükümlerin uygulanmasını 
güçleştirmektedir.  Ayrıca, kimi zaman çalışma 
koşullarının değişmesi ile psikolojik tacizin uy-
gulanmasının önüne geçilebilmesi amacıyla İş 
Kanunu’nun 22nci maddesi referans alınabilir.  
İşçinin haklı nedenlerle iş akdini feshetme hakkını 
düzenleyen 24üncü maddede yalnızca cinsel tacizin 
belirtilip, işçinin psikolojik tacize maruz kalması 
durumunda haklı fesih hakkının düzenlenmeyişi 
eksiklik olarak görülmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da 
psikolojik tacize ilişkin bir hüküm bulunmamakla 
birlikte söz konusu Kanun’un 10uncu maddesinde 
amirin maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve 
eşitlik içinde davranması gerektiği belirtilmiştir. 

Görüldüğü üzere, Anayasa’da, İş Kanunu ve Dev-
let Memurları Kanunu’nda psikolojik taciz gibi 
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önemli ve yaygın bir soruna ilişkin doğrudan hiçbir 
atıf bulunmamaktadır ki bu durum uygulamada 
sıkıntıların artmasına yol açmaktadır. 

 Böylesi bir sorunun yasalarda yeterli şekilde 
düzenlenmeyişinin bir diğer somut örneği ise 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
hükümleridir. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği 
alanında ilk kapsamlı ve detaylı düzenleme olan 
bu Kanunun amacı çalışanların sağlıklı ve güvenli 
bir ortamda çalışmaları amacıyla işçi, işveren ve 
devletin yükümlülüklerini belirlemektir. İş sağlığı 
ve güvenliği kavramı çalışma barışı ve yaşamı 
açısından kilit önemde bir kavramdır.  Uluslararası 
Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü iş sağlığı 
kavramını yalnızca beden sağlığını ifade etmek 
için değil aynı zamanda çalışanın psiko-sosyal 
sağlığını da içerecek şekilde kullanmaktadır. 
Nitekim beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığı 
da güvenceye alınmadığı sürece çalışanın iş sağ-
lığından ve güvenliğinden bahsetmek mümkün 
değildir. İşyerinde psikolojik tacizin çalışanın 
psiko-sosyal sağlığını bozduğu gerçeği göz önüne 
alındığında Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin mevzuatta psikolojik tacize ilişkin herhangi 
bir düzenlemeye yer verilmemesi iş sağlığı ve gü-
venliği politikasının yeniden gözden geçirilmesini 
gerektirmektedir. 

Psikolojik taciz, Türk Ceza Kanunu’nun ise 94üncü 
maddesinde işkence suçu kapsamında düzenlenmiş 
olup insan onuru ile bağdaşmayan, ruhsal yönden 
acı çektiren ve ruhsal yönden aşağılanmasına yol 
açan fiiller olarak değerlendirilmiştir(Coşkun,2011). 
Ancak bu hüküm gereğince suçun failinin sadece 
kamu görevlisi olması koşulu psikolojik tacizle 
mücadele açısından dar kapsamlıdır.

Psikolojik tacize ilişkin en açık belgenin ise 2011/2 
sayılı İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi 
Genelgesi olduğunu söylemek mümkündür zira 
bahse konu Genelgede psikolojik tacizle mücadele 
için bazı somut öneriler sunulmuştur. Genelge-
de çalışanların itibarını ve onurunu zedeleyen, 
verimliliğini azaltan ve sağlığını kaybetmesine 
neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkileyen 
psikolojik tacizin, iş sağlığı ve güvenliği kapsa-
mındaki yeri vurgulanmıştır ancak daha önce de 
belirtildiği gibi sonrasında yasalaşan iş sağlığı 
ve güvenliği kanununda bu bir prensip olarak 
değerlendirilmemiştir. 

Bununla birlikte, ulusal mevzuatta psikolojik taciz 
ifadesi ise ilk defa Türk Borçlar Kanununda yer 
almıştır (ÇSGB, 2013:29). 6098 sayılı Borçlar 
Kanunu’nun işçinin kişiliğinin korunması başlıklı 
417nci maddesinin aşağıda yer alan hükmü bu 
açıdan önemlidir:

“İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini ko-
rumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük 
ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle 
işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları 
ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla 
zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç 
ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü 
önleme uymakla yükümlüdür. 

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve 
sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin 
ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya 
kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, 
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sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hüküm-
lerine tabidir.” Hükümden de anlaşılacağı üzere 
psikolojik taciz kişilik değerlerinin gaspı demektir.

Ulusal mevzuat ve belgeler ışığında psikolojik taciz 
olgusunun yeterli vurguyu alamadığı söylenebilir. 
Nihayetinde gerekli önlemlerin alınabilmesi için 
öncelikle yasal dayanakların sağlamlaştırılmasına 
ihtiyaç vardır.

3) Dünya’da ve Türkiye’de Psikolojik Taciz 
Verileri 

Çalışma hayatının bir parçası haline gelen psikolojik 
taciz vakalarının sadece bir ülkeye veya bölgeye özgü 
olmadığı açıktır. Bazı dünya örneklerine bakıldığında 
durumun ciddiyeti açığa çıkmaktadır. İngiltere’de 
yapılan geniş kapsamlı bir  araştırmaya katılan her 
on kişiden biri son altı ay içinde mobbinge maruz 
kaldığını belirtmiştir (Hoel ve diğ., 2001’den akt. 
Beale ve Hoel, 2010:103). AB ülkelerinde yapılan 
bir araştırmaya göre ise İsveç’te çalışanların % 
10’u, Fransa ve Finlandiya’da % 9’u, İrlanda ve 
Almanya’da % 8’i, İtalya’da ise % 4’ü psikolojik 
tacize maruz kalmaktadır (Espresso,2000’den akt. 
Tınaz, 2011:2). ABD’de her 5 çalışandan birinin 
psikolojik taciz mağduru olduğu bildirilmekte 
ve Güney Afrika’da ise işçilerin % 77’sinin “işte 
düşmanca davranışlarla” karşı karşıya kaldığı 
araştırmalarca ortaya konmuştur (Tınaz, Bayram 
ve Ergin, 2008:21). İsveç’te yapılan bir araştırmaya 
göre bir yıl içinde gerçekleşen intiharların %10-
%15’inin nedeni psikolojik tacizdir (Chapell and 
Di Martino, 2006:22).

Psikolojik taciz ve cinsiyet arasındaki bağlantının 
kimi araştırmaların konusu olduğu görülmüştür. 
Örneğin Finlandiya’da 385 yöneticinin katıldığı bir 
çalışmada psikolojik tacize uğrayan kadın oranının 

(%11,6) erkek oranına (%5) göre daha yüksek 
olduğu görülmüştür (Koçak ve Hayran, 2011).

İrlanda’da yapılan ülke genelindeki araştırma 
sonuçlarına göre psikolojik tacize maruz kalma 
oranı kadınlarda erkeklere göre daha fazladır 
(Tınaz ve Karatuna, 2010:48).

Türkiye’de, 2011 yılındaki genelge ve sonrasında 
Borçlar Kanununda yapılan değişiklik ile ulusal 
mevzuatta az da olsa görünür olmaya başlayan 
psikolojik tacize ilişkin kapsamlı araştırmalara 
rastlanmamakla birlikte bu konuda bazı anketler 
yapılmıştır. 2008-2009 yılları arasında Mobbing 
Bilgilendirme ve Araştırma Destek Merkezi 
Projesinin 135 kişi ile yaptığı ankete katılan katı-
lımcıların % 84’ü işyerinde mobbinge uğradığını, 
bunların % 59 ise bu durumu 6 aydan fazla bir 
süredir bu durumu yaşadığını belirtmiştir. Aynı 
anketin sonuçlarına göre işyerlerinde mobbinge 
karşı etik bir kural olmadığını söyleyenlerin oranı 
ise %79’dur (TBMM Alt Komisyonu Raporu, 
2011:37).  

Human Resources Management (HRM) tarafından 
Yenibiris. com üzerinden 100 kişi ile yapılan ankete 
katılanların % 81’i psikolojik tacize maruz kaldı-
ğını bildirmiştir. Katılımcıların % 70’i üstlerinden 
% 25’i aynı seviyedeki çalışma arkadaşlarından, 
% 3’ü astından %1’i ise diğerlerinden psikolojik 
taciz gördüklerini belirtmiştir. Anket sonuçlarına 
göre psikolojik tacize uğrayanların %27’si istifa 
etmiş, %25’i bilmezden gelip işe devam etmiş, %18 
işten çıkarılmış, %17 durumu üst yönetime veya 
insan kaynaklarına iletmiştir (www.hrm.com.tr).  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası‘nın 
asistan, pratisyen, uzman doktor, ebe ve hemşi-
reden oluşan 1771 kadın çalışanla yaptığı ankete 
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katılan kadınların %40,6’sı işyerinde şiddet 
gördüğünü belirtmiştir. %51’i tehdit, psikolojik 
ve ekonomik baskıdan şikayet ederken, %6,8’i 
fiziksel şiddete, %3,7’si de cinsel tacize uğradığını 
söylemiştir. İşyerinde şiddete uğrayan kadınların 
%37,9’unun yaşadığı olaydan sonra herhangi bir 
yasal girişimde bulunmadığı saptanırken, kadınların 
%26,4’ü resmi şikâyette bulunduğunu belirtmiştir 
(BİLKA,2009:12). 

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından kurulan İletişim Merkezi ALO 
170’e şikayet yapılabilmektedir. Yapılan psikolojik 
taciz şikayetlerine ilişkin veriler incelendiğinde 
şikayetin büyük çoğunluğunun özel sektörden 
ve erkeklerden olduğu anlaşılmaktadır ancak 
kamu kurumlarında çalışanların veya kadınların 
konuya tedirgin yaklaşması ihtimali bu noktada 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tablo 2. Psikolojik Tacize İlişkin ALO 170’e Yapılan Çağrılar

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2012 Faaliyet Raporu, s. 55

4) Psikolojik Tacizin Kadınlar Üzerinde Etkileri 

Psikolojik tacizin kadınlar üzerindeki etkilerinin 
incelendiği araştırma sayısının yetersiz olduğu 
görülmüştür.  Kimi zaman kadın olmak psikolojik 
tacize maruz kalmak için risk olarak görülebilmiştir 
ancak bu konuda daha kapsamlı araştırmaların 
yapılmasına ihtiyaç vardır. Bilhassa ataerkil ve 
muhafazakâr toplumlarda kadınlara hane reisi ola-
rak evin geçimini sağlama rolü yakıştırılmamakta, 
aksine evin geçimine katkıda bulunmak isteyen 
bazı kadınların ayıplandığı görülebilmektedir. 
Böylesi bir bakış açısının kadın üzerinde yarattığı 
baskı kadını çalışma hayatında görünmez olmaya 
itmektedir. Çalışma hayatında varlığını göstermeye 

çekinen kadın,  maruz kaldığı olumsuz ve saldırgan 
davranışları doğal karşılayabilmektedir fakat bu 
sessiz kabulleniş çatışma ve olumsuz davranışların 
psikolojik tacize dönüşmesine yol açabilmektedir. 

Kadına biçilen toplumsal rollerin yerine getirilme-
sindeki en büyük engelin çalışma hayatına giriş 
olduğu anlayışı kadına karşı ayrımcı yaklaşımların 
sergilenmesine yol açmaktadır. Toplumda çocuk 
ve yaşlı bakımından sorumlu tutulan kadınların 
çalışma hayatına girmesi kimilerince sorumsuzluk 
olarak algılanabilmekte ve bu anlayış onlara karşı 
saldırgan davranışları tetiklemektedir.  Bu tür ay-
rımcılıkların doğrudan psikolojik taciz olduğunu 
söylemek mümkün değildir ancak dikkate alınması 
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gereken husus bu yaklaşımların psikolojik taciz 
için zemin hazırladığıdır. 

Örgüt içindeki rekabetin sebebiyet verdiği psi-
kolojik taciz kadınlar açısından yıkımla sonuç-
lanabilmektedir. Zira bu rekabet yarışından galip 
gelme amacıyla bir strateji olarak geliştirilen, 
karşısındakini yıldırma amacıyla yürütülen sis-
tematik olumsuz ve saldırgan davranışlar cinsi-
yetinden dolayı kadını zayıf ve güçsüz duruma 
düşürme çabası taşımaktadır. Bu süreçte kadınlar, 
haklarında çıkarılan ahlakdışı dedikodulara maruz 
kalabilmekte veya böylesi imalarla karşılaşmak-
tadırlar.  Bu ima ve dedikodular kadının çalışma 
hayatındaki imajını zedeleyebilmektedir.  Kendini 
dışlanmış ve çaresiz hisseden kadın nihayetinde 
bezip, istifa edebilmektedir.

Kadınlar açısından psikolojik tacize maruz kalma 
riskinin mobbinge karşı yeterli yasal korumanın 
olmadığı ülkelerde daha yüksek olduğunu söy-
lemek mümkündür. Bu tür ülkelerde kadınların 
çalışma hak ve yükümlülüklerinin yeterli olarak 
düzenlenemediği; hamilelik izni, doğum izni, 
süt izni gibi hakların yeterli olmadığı, ücretsiz 
izin dönüşünden sonra işe alıştırma sürecinde 
danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin olmadığı 
görülmektedir. Bu eksiklikler kadınları korumasız 
bırakmakta ve psikolojik tacize zemin hazırla-
maktadır. Bu konudaki çarpıcı örneklerden biri de 
işverenin hamile olan çalışanı yıldırarak istifaya 
zorlamasıdır.   

Psikolojik taciz mağduru veya kurbanının daha 
çok kadın olduğu gibi bir görüş tüm araştırma-
larca kanıtlanmamış olsa da mağdur ve kurbanın 
cinsiyeti mobbingin kişiler üzerindeki etkileri ve 
mücadele süreci açısından farklılıklar doğurabil-
mektedir. Psikolojik tacizin kadınlar üzerindeki 

etkilerini açıklamaya yönelik bazı araştırmalarda 
dikkat çekici bulgulara ulaşılmıştır.  Bu doğrultuda 
Güney Kanada’da işyerinde psikolojik şiddete 
maruz kalan 36 kadın üzerinde yapılan nitel 
bir araştırma (MacIntosh,Wuest, Gray, Aldous, 
2010) ilginç sonuçlar içermektedir. Söz konusu 
araştırmada kadınların mobbingle baş edişi dört 
aşamalı bir süreçle açıklanmaya çalışılmıştır: 
Uzlaşmacı olma, yeniden düşünme, müdahaleyi 
azaltma, dengelerin yeniden oluşturulması. 

Uzlaşmacı olma aşamasında(2010:916-917); 
işlerine karışıldığını ancak tam olarak yaşadık-
larının psikolojik taciz olduğunu kestiremeyen 
kadınların barışçıl taktiklerle olağan çalışmalarına 
devam etme çabalarını sergiledikleri görülmüştür. 
İlk aşamada kadınların bahanelerle mobbingi 
görmezden gelme veya bu davranışa kendilerini 
alıştırma eğiliminde bulundukları ifade edilmiştir.  
Araştırmada bazı kadınların başlangıçta psiko-
lojik tacizi inkar ettikleri, bazılarının mobbing 
davranışının kendilerinden kaynaklanabileceğini 
düşündükleri belirtilmiştir. Bu süreçte kadınların 
enformel olarak nitelendirilen aile, arkadaş, 
meslektaş gibi kaynaklardan destek aradıkları 
vurgulanmıştır. 

Kadınların uzlaşmacı yaklaşımın olağan işlerine 
devam etmelerine katkısının olmadığını anlayıp 
durumlarını gözden geçirdikleri ikinci aşamada 
(2010:918) ise algıları doğrulama ve seçenek arama 
gibi iki strateji izledikleri belirtilmiştir. Araştırma-
ya göre kadınlar dışarıdaki kaynaklara durumu 
doğrulatıp rahatlamakta ve destek almakta ancak 
durumun mobbing olduğunu teyit eden meslektaşı 
müdahalede güçsüz kalmaktadır.  Bu aşamada 
kimi meslektaşların mağdura “ aldırma, o herkese 
öyle yapıyor, sadece sen değilsin… Endişelenme” 
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gibi telkinlerde bulunduğu görülmektedir.  Kimi 
katılımcının sendikalardan, insan kaynakları 
departmanındaki yetkililerden teyit aldıkları da 
görülmüştür.  İlginç bir diğer tepki ise kadınların 
dış kaynaklara gizlice ulaşmaya çalışmalarıdır.  
Katılımcılardan bazıları sendikaların durumu 
soruşturmak üzere mağdurun meslektaşlarıyla 
görüştüklerinde meslektaşların duruma tanıklık 
etmekten kaçınma eğilimleri sergilediklerini 
belirtmiştir.  Bu aşamada kadınların stres ve bazı 
rahatsızlıklar yaşayarak doktora başvurdukları 
belirtilmiştir. Doktorların yaşanan stresi ve sağ-
lık problemlerini doğruladıkları görülmüş hatta 
kadınlardan biri, doktorunun,  kendisine yaşadığı 
sağlık sorunları yüzünden işten çıkma seçeneğini 
önerdiğini belirtmiştir. 

İkinci aşamada (2010:919) kadınların psikolojik 
tacizi azaltma veya durdurma çareleri aradıkları 
ancak bu arayışın geçim sıkıntısı, işlerini ne kadar 
sevdikleri, devam etme istekleri gibi hususlara 
bağlı olduğu görülmüştür. Kadınlardan bazıları 
durumun daha da kötüleşeceği korkusuyla kimseye 
şikâyet edemediğini ifade etmiştir. 

Kadınların ekonomik durumu işi bırakma veya 
işe devam etme kararında en etkili etkenden biri 
olmuştur. 

Kadınların durumu doğrulatmaları ciddiyetinin 
farkına varmaları üçüncü aşamaya geçmelerini 
sağlasa da destek alamamaları, mali sıkıntıları 
ve sağlık sıkıntıları onların ikinci aşamada daha 
uzun süre kalmalarına yol açmaktadır. Örneğin 
bazı kadınların yeni iş bulmada sıkıntı yaşayacağı 
endişesi ile eski işinde devam etme mecburiyeti 
duyduğunu ifade ettiği görülmüştür. Araştırmada 
bazı kadınların işyerinde maruz kaldığı psikolojik 
tacizin aile ilişkilerini olumsuz etkilediğini be-

lirttiği ve hatta katılımcılardan birinin evliliğinin 
bitmesinin sebebi olarak işyerinde karşılaştığı 
psikolojik tacizi gösterdiği görülmüştür.

Müdahalenin azaltılması olarak adlandırılan 
üçüncü aşamada (2010:920) kadınların, psikolojik 
tacizin etkilerini azaltmak için imkan dâhilindeki 
mücadele yöntemlerini izlediği ve bu aşamada 
çoğu zaman mobbing davranışının bir şekilde 
biteceği umuduna kapıldıkları ifade edilmiştir.  
Doktorlar, danışmanlar, terapistlerden alınan 
yardımın durumu bir nebze olsun çekilebilir hale 
getirdiği belirtilmiştir.  Bu aşamada dikkat çeken 
stratejilerden biri de mağdurların hastalık iznini 
kullanma eğilimi göstermeleri olmuştur.  Hastalık 
izni ya da bazı katılımcıların deyişiyle ‘stres izni’  
kadınların taciz davranışlarının sergilendiği iş 
ortamından uzaklaşarak geçici süreliğini de olsa 
rahatlamak için başvurdukları bir yöntem olmuştur.  
Bu izin süresinde kadınların yola nasıl devam 
edeceklerini belirlemeye çalıştıkları görülmüştür. 
Bazı kadınlar emekliliklerini istediklerini, bazıları 
işten ayrıldıklarını bazıları ise işe devam etmeyi 
tercih ettiklerini belirtmiştir. 

Dengelerin yeniden sağlanması olarak adlandı-
rılan son aşama (2010:924-925) ise işin eskisi 
gibi baskın olmadığı;  sosyal yaşam, aile yaşamı 
ve iş yaşamı uyumunun sağlanmaya çalışıldığı 
evredir.  Kadınların duygusal, fiziksel ve psikolojik 
sağlık durumları onların sorunla baş etmelerinde 
belirleyici olmuştur. Kimi katılımcı kadınlar işe 
eskisi gibi bağlı olmadıklarını ve artık sadece 
mesai saatlerini tüketmeye çalıştığını; kimisi 
öğlen aralarında işyerinden uzaklaşıp yürüyüşler 
yaptıklarını, kimisi ise konuyu bir şekilde geride 
bırakmaya çalışıp, takıntı yapmamaya çalıştığını 
ifade etmiştir. 
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Bu aşamanın son evresinde kadınların danışman 
veya sağlık hizmetlilerinden aldığı destekle 
hayatlarına yeni bir yön vermeye çalıştıkları 
görülmüştür. Bu olumlu evrenin de gösterdiği 
üzere, danışman veya destek uzmanına mağ-
durların sağlığına kavuşmaları açısından ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Bu araştırmanın sonuç kısmında belirtildiği gibi 
psikolojik tacizin erken teşhisi, hem çalışanlar 
hem de işyeri açısından maliyet ve zaman kazan-
dıracaktır.  Ayrıca hastalık izni aldıktan sonra işe 
dönenlerin rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların 
olması gerektiği açıktır.  Araştırmacılar tarafından 
da vurgulandığı gibi mağdurun meslektaşları 
tanıklık ettikleri psikolojik taciz davranışlarını 
ihbar edip mağdura destek olabilirse çok daha 
etkin müdahale gerçekleştirilebilecektir. 

Türkiye’de yapılan bazı araştırmalarda da ka-
dınların benzer eğilimler gösterdiği görülmüştür.  
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Koçak ve Hayran’ın 
(2011) 134 kadınla yaptığı ankette kadınların 
%23,9’u karşılaştıkları psikolojik taciz nedeniyle 
işe gitmekte isteksizlik duyduğunu, %23,9’u sağlık 
ya da uyku düzeninin bozulduğunu ifade etmiştir. 

Asunakutlu ve Safran’ın (2006) kamu sağlık 
kuruluşlarında çalışan ve %80’ni kadından olu-
şan 182 katılımcı ile yaptığı araştırmada, en sık 
karşılaşılan mobbing davranışının, çalışanların 
kendilerini özgürce ifade etme konusunda sınır-
landırılıp engellenmesi olduğu ortaya çıkmıştır. 
Araştırmaya göre karşılaşılan diğer mobbing 
davranışları ise, terfi olanaklarının kısıtlanması, 
bağırılma, azarlanma, hakkında dedikodu yapılması,  
anlamsız görevler verilmesi, dışlanma olmuştur. 
Ankete katılanların %70’i kurumlarındaki istifa 
ile mobbing davranışları arasında bağlantı oldu-

ğunu, % 73,6 ‘sı da işe devamsızlık olgusu ile 
mobbing arasındaki ilişki olduğunu belirtmiştir. 

Culya Üye’nin (2009) İstanbul’da bir üniversite 
hastanesinde çalışan 272 hemşire üzerinde yaptığı 
araştırmaya göre en çok karşılaşılan mobbing 
davranışları fiziksel şiddet uygulanması (% 
64), başkalarının yanında aşağılayıcı ve onur 
kırıcı konuşulması (% 63,6), sorumlu olmadığı 
konularda suçlanma (% 62,1), hakkında asılsız 
söylemlerde bulunulması (% 57) gibi davranışlar 
iken mobbingin hemşireler üzerindeki etkileri ise 
kendini stresli ve yorgun hissetme (% 72,4), baş 
ağrılarının olması (% 69, 5), iş dışındaki hayatı-
nın olumsuz olarak etkilenmesi (%62,9), yapılan 
düşmanca davranışlar hatırlandığında şiddetli 
üzüntü duyma (%61) ve iş yerinde kimseye güven 
duymama (%59,9) olarak saptanmıştır.

III. SOSYAL HİZMET VE PSİKOLOJİK 
TACİZ 

Sürekli değişen günümüz dünyasında sosyal 
hizmet vazgeçilemez bir meslek olmakla birlikte 
doğru ve yeterli açıklanmadığı ve tanımlanmadığı 
sürece diğer mesleklerle karıştırılmaktadır (Sheafor 
and Horejsi, 2002:1).  Bu itibarla sosyal hizmetin 
doğru tanımlanması önemlidir.

Sosyal hizmet “bütün herkesin refahını artırmak 
için psiko-sosyal işlevselliğin etkili bir düzeye 
gelmesini sağlamak ve toplumsal değişimler 
gerçekleştirmek üzere insanlara yardım eden 
uygulamalı bir bilim” (Barker, 1995:270)  olarak 
tanımlanmıştır.

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu 
(IFSW) sosyal hizmeti refahı artırmak için sosyal 
değişime ve insan ilişkilerinde sorun çözmeye, 
bireyin özgürleşmesine ve güçlenmesine katkı 
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sağlayan bir meslek olarak tanımlamış; sosyal 
hizmetin bireyi çevresi içindeki etkileşimleriyle 
ele aldığını ve sorun çözme ve değişim yaratmaya 
odaklandığını belirtmiştir (www.ifsw.org). 

Dolayısıyla; kaynak ve değerlerin yeniden dağı-
lımına katkı sağlayarak sosyal adaleti hedefleyen 
sosyal hizmet; bireyi çevresi içinde ele almak 
suretiyle bireyle birlikte planlı müdahale süreçleri 
yoluyla değişimler yaratarak bireyin, ailenin ve 
toplumun yaşam kalitesini artırmak ve refahını 
sağlamak için yürütülen etkinlikleri kapsayan 
bir meslektir. 

Sosyal hizmet; bireyin fiziksel, psikolojik olarak 
yaşamını sürdürmesi için çevresindeki kişilerin 
karar ve eylemlerinden etkilendiğini dolayısıyla 
insanın bir sosyal varlık olduğunu kabul eder.  
Bundan hareketle Sosyal Hizmet Eğitim Konse-
yinin belirlediği sosyal hizmetin temel amaçları 
aşağıdaki gibi sıralanabilir (Sheafor and Horejsi, 
2002:4):

•	 Bireylerin, ailelerin, grupların, örgütlerin ve 
toplumların görevlerini yerine getirebilmeleri, 
sıkıntılarının azaltılması, ortadan kaldırılması 
ve kaynakların kullanılması için onlara yardım 
ederek onların sosyal işlevselliğini sağlamak, 
yenilemek, artırmak ve teşvik etmek,

•	 İnsan kapasitesinin geliştirilmesini destek-
lemek, temel insan ihtiyaçlarını karşılamak, 

ihtiyaç duyulan program, kaynak, hizmet ve 
sosyal politikaları planlanmak oluşturmak ve 
uygulamak,

•	 Risk altındaki grupların güçlendirilmesi ve 
sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması  için 
örgütsel ve idari savunuculuk ile sosyal ve 
politik aksiyon yoluyla politikalar, hizmetleri, 
kaynakları ve programları izlemek,

•	 Bu amaçlara uygun mesleki bilgi ve becerileri 
geliştirip test etmek.

Sosyal hizmetin amaç ve tanımında görüldüğü 
üzere sosyal hizmet sosyal işlevselliğin sağlan-
masına odaklanmaktadır. Bireyin sahip olduğu 
aile bireyi, arkadaş, kardeş, ebeveyn, çalışan, 
öğrenci gibi sosyal rollerini gerçekleştirebilme-
si ile temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 
gereken görev ve faaliyetleri gerçekleştirebilme 
yeteneği olarak tanımlanabilir sosyal işlevsellik 
(Sheafor and Horejsi, 2002:5-6).  Sosyal hizmet 
uzmanları sosyal işlevselliği engelleyen sorunlarla 
baş etmede mikro, mezzo ve makro müdahale 
yaparak planlı değişim sürecini yürütmektedir. 
Uygulamaya dayalı olan sosyal hizmet mesleğinde, 
planlı değişim sürecinde uzmanın müracaatçı ile 
birlikte çalışması esastır.

Aşağıda verilen Tablo 3’te sosyal hizmetin 
işlevleri ve sosyal hizmet uzmanlarının rolleri 
açıklanmaktadır.
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Tablo 3. Sosyal Hizmetin İşlevleri ve Bu İşlevlere Karşılık Gelen Roller

İŞLEV DÜZEY ROL STRATEJİ

DANIŞMANLIK

Birey ve aileler Muktedir kılıcı Çözümleri bulmada 
müracaatçıyı güçlendirmek

Resmi gruplar ve 
örgütler

Kolaylaştırıcı Örgütsel gelişmeyi desteklemek

Topluluk ve toplum Planlayıcı Araştırma ve planlama yapmak 
suretiyle program ve politika 
geliştirmeyi koordine etmek

Sosyal hizmet 
sistemi

Meslektaşlık/
izleme

Mesleki kültürün yayılması için 
hocalık yapmak, rehberlik etmek  
ve meslektaşları desteklemek

KAYNAK 

YÖNETİMİ

Birey ve aileler Bağlantı kurucu/
Savunucu

Vaka yönetimi yoluyla 
müracaatçının kaynaklarla 
bağlantılandırmak

Resmi gruplar ve 
örgütler

Uygun hale 
getirici/aracı

Kaynak geliştirmek için gruplar 
ve örgütler arasında ilişki ağı 
oluşturmak

Topluluk ve toplum Harekete geçici Sosyal aksiyon yoluyla değişimi 
başlatmak ve sürdürmek

Sosyal hizmet 
sistemi

Hızlandırıcı Disiplinler arası aktiviteler 
yoluyla toplum hizmetlerini 
uyarmak

EĞİTİM

Birey ve aileler Öğretici Bilgi işleme sürecini 
kolaylaştırmak ve eğitsel 
program sağlamak

Resmi gruplar ve 
örgütler

Eğitim Personeli geliştirme yoluyla 
yönlendirmek

Topluluk ve toplum Toplumu 
Bilgilendirme

Eğitim yoluyla sosyal sorunlar 
ve sosyal hizmetler hakkında 
kamuoyunu ve toplumu 
bilgilendirmek

Sosyal hizmet 
sistemi 

Araştırmacı/ 
Mesleki 
Bilgilendirici

Bilgiler oluşturmak için keşif 
sürecine katılmak

      Kaynak: Miley, O’Melia ve DuBois (1998) akt. Duyan, 2010:22

İşyerinde karşılaşılan psikolojik şiddetin bir 
önceki bölümde değinilen bireysel, ailevi, ör-
gütsel ve hatta toplumsal sonuçları, işyerindeki 
çatışmalara erken müdahalenin elzem olduğunu 
göstermektedir. Erken ve doğru bir müdahale, 

çatışmanın şiddete dönüşmesini engelleyecek; 
maddi kaynak israfı ve manevi yıpranmanın 
önüne geçilebilecektir.  İşyerinde bireyler arası 
çatışmalar, psikolojik ve fiziksel şiddet bireylerin 
sosyal rollerini gerçekleştirmeleri önünde engel 
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teşkil etmektedir. İşyerinde karşılaşılan sorunların 
sosyal işlevselliği zedelemesi sebebiyle sosyal 
hizmet müdahalesine ihtiyaç doğduğu açıktır 
zira  kişinin zamanının büyük bir kısmı işyerinde 
geçmekte ve işyerinde yaşananların kişinin özel 
hayatına etkileri kaçınılmazdır.   

Sosyal hizmet gerek bilim gerekse meslek olarak 
toplumun tüm kesimine yönelik politika ve hiz-
metler sunma gayesindedir ancak toplumsal değer 
ve kaynak dağılımındaki adaletsizlik yüzünden 
dezavantajlı hale dönüştürülen risk altındaki 
gruplara özel önem atfetmektedir. Kadınlar da 
sosyal hizmetin odağına aldığı gruplardan birini 
oluşturmaktadır.  Kadın istihdamı, kadına yönelik 
şiddet, kadın yoksulluğu gibi sorunlarda sosyal 
hizmetin bilimsel ve mesleki katkılarının önemi 
yadsınamaz.   

Kadın çalışanların işyerinde maruz kaldıkları 
psikolojik taciz, onların sosyal işlevselliklerini 
engellemekle beraber özel hayatlarında da ailele-
rinde, ilişkilerinde oynadıkları kilit rolleri olumsuz 
etkilemektedir.  Yaşanan bu olumsuz yansımanın 
sonuçları kadınların güçsüzleşmesine sebebiyet 
vermektedir.   Bu bağlamda sosyal hizmetin 
kadın çalışanların sorunlarına göz yumması söz 
konusu değildir.   İşyerinde psikolojik tacize 
maruz kalan veya kalma riski taşıyan kadınların 
sorunlarının çözümü için işyerinde sosyal hizmet 
müdahalesine ihtiyaç doğmaktadır.

İşyerinde karşılaşılan ve birey ile örgütün iyilik 
halini olumsuz etkileyen sorunların çözümü için 
sosyal çalışmacı tarafından yürütülen planlı müda-
hale sürecinin farklı adlandırıldığı görülmektedir: 
endüstriyel sosyal hizmet, mesleki sosyal hizmet, 
işyerinde sosyal hizmet v.b.

İşyerinde sosyal hizmet bireyin işyerinde karşılaştığı 
sorunlarla baş edebilmesinde strateji geliştirme-
sine katkı sağlar. Çalışma hayatında yöneticiler 
ile çalışanlar arasında tampon görevi görecek, 
iletişimi sağlayacak,  sorunları çözebilecek, fiziki 
şartları düzelmesini sağlayacak, iş doyumunu ve 
verimliliği arttıracak ve bu doğrultuda araştırma 
yapacak, çalışanların hakkını savunacak politika-
lar yürütülebilecek sosyal çalışmacılara duyulan 
ihtiyaç ortadadır (Işıkhan, 2011:57). 

İşyerinde sosyal hizmet, uygulama açısından yeni 
gelişen bir alan olsa da iş ve endüstri ortamın-
daki sosyal çalışmacıların görevleri Zastrow’a 
(2010:533) göre şu şekilde sıralanabilir: Çalışan 
destek programı koordinatörü, çalışan danışmanı, 
madde bağımlılığı hizmet koordinatörü, pozitif 
ayrımcılık yetkilisi, çalışan kaynakları yöneticisi, 
mesleki güvenlik ve sağlık yetkilisi, toplumla 
ilişkiler danışmanı, şirket nakil yetkilisi, eğitim 
danışmanı, yardım ödeneği analisti, insan kay-
nakları yönetimi danışmanı, kariyer planlama 
ve gelişim rehberi, kent sorunları danışmanı, 
iş yerleştirme uzmanı, şirket sağlık ve sıhhat 
programı koordinatörü.

Amerika’da sosyal sekreterlerin istihdamı ile kök-
leri oluşturulan mesleki sosyal hizmet Türkiye’de 
henüz tam olarak uygulanamasa da, diğer ülkelerde 
çalışana destek programları (EAP) aracılığıyla geniş 
kitlelere hizmet sağlanmaktadır.  Bu hizmetler 
alkol ve uyuşturucu bağımlılığı danışmanlığı, 
duygusal zorluklar karşısındaki danışmanlık, aile 
danışmanlığı, kariyer ve eğitim danışmanlığı ve 
emeklilik planlayıcılığıdır (Zastrow, 2010:539).

Aşağıda verilen Tablo 4’te endüstriyel sosyal 
hizmetin rolleri, fonksiyonları ve uygulamanın 
düzeyleri görülmektedir.
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Tablo 4. Çalışma Hayatında Refah ve İşin Değerini Artırmayı Amaçlayan Programlarda En-
düstriyel Sosyal Hizmetin Rolleri, Fonksiyonları ve Uygulamanın Düzeyleri

İşle İlişkili Uygu-
layıcı Rolü

İş-Program Fonksiyonları Çoklu Düzey İş Deneyim Örnek-
leri

A-Değerlendirme, 
ön danışmanlık 
ve yönlendirme

1. Değerlendirme
•	 İşin anlamı
•	 İşle ilgili tutumlar, değer-

ler, hedefler
•	 İlk iş deneyimleri
•	 Ayrımcılık 
•	 Fiziksel güç

2. Ön Değerlendirme ve Yönlendirme
•	 İş arkadaşları ile ilişkiler
•	 Madde bağımlılığı, ruh 

sağlığı
3. Bireysel ve Örgütsel Verilerin Toplan-

ması

Örnek 1:
•	 İşin anlamını değerlendirme 

(mikro)
•	 Örgütün endüstriyel sosyal 

hizmet uzmanları ile işbirliği 
yapması (mezzo ve makro)

•	 Kiralama prosedürleriyle ilgili 
anti ayrımcılık(makro)

B-Savunuculuk •	 Örgütün endüstriyel sos-
yal hizmet uzmanları ile 
işbirliği yapması

•	 İşçi alımı ve kiralama sis-
temini değerlendirme

•	 Ailesel duyarlılığı olan 
plan ve programlar üret-
mek

•	 İşle ilgili verileri topla-
mak

Örnek 2:
•	 Ergenlerin iş deneyimlerini 

değerlendirmek (mikro)
•	 Örgüt çalışanları ile deneyim-

lerini değerlendirmek (mezzo)
•	 Örneğin yaz gençlik program-

larının fonunu sağlamak için 
lobicilik yapmak (makro)

C-Program Geliş-
tirme

•	 Kariyer edinme programlarını 
ve işle bağlantılı okul prog-
ramlarını hazırlamak

•	 Toplum-iş bağlantılı ilişkiler
•	 Danışman, yol göstericiliğe 

yönelik eğitimleri başlatmak

Örnek 3:
•	 Depresyona giren müracaat-

çılara kısa süreli danışmanlık 
yapmak (mikro)

•	 Program katılımcıları ile iş-
yeri danışmanlarını bir araya 
getirme (mikro-mezzo)

•	 Destek gruplarının işyerinde 
oluşturulmasını savunmak 
(mezzo)

 Kaynak: Iversen, 1998 : 551-566’den aktaran Işıkhan, 2011:60.

Görüldüğü üzere sosyal çalışmacı işyerinde 
sosyal hizmet müdahalesini farklı konumlarda 
gerçekleştirebilir.  Bazı durumlarda ayrımcılıkla 
mücadelede, bazı durumlarda madde bağımlılığı ile 
mücadele, bazı işyerlerinde ise çalışana psikolojik 

destek ön plana çıkmıştır. Ancak işyerinde sosyal 
hizmet müdahalesinin amacı çalışma barışını, 
işyerinde verimliliği destekleyerek, çalışanların 
ve yöneticilerin işlevselliğine engel olabilen ve 
iş hayatından kaynaklanan sorunların ortadan 
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kaldırılmasında çalışanlarla ve yöneticilerle 
birlikte çözüm üretebilmektir.  Bu amacı yerine 
getirilebilmek için sosyal çalışmacının yönetici-
lerle, sendikacılarla, çalışanlarla yani tüm sosyal 
taraflarla çalışması gerekmektedir.   

Diğer alanlarda olduğu gibi işyerinde sosyal 
hizmet önleyici ve koruyucu, tedavi ve ıslah 
edici, değiştirici ve geliştirici olmak üzere üç 
temel işleve sahiptir ve bu çerçevede işyerinde 
sosyal çalışmacının görevleri aşağıdaki gibidir 
(Işıkhan, 2011:62):

•	 Güçlük içinde olan işini kaybetme riskinde 
olan çalışanların sorunlarının giderilmesinde 
danışmanlık yapmak, kılavuzluk etmek; per-
formanslarının artırılmasında onlara yardımcı 
olmak,

•	 Müracaatçıların ihtiyaçlarının karşılanması ve 
problemlerinin çözümü için toplum hizmet-
lerinin kullanımı açısından onlara rehberlik 
etmek ve bu hizmetlerde müracaatçıları ara-
sında bağ kurmak,

•	 Sendika temsilcisi, ustabaşı, nezaretçi gibi işçi 
ile doğrudan temas halinde olan elemanları, 
işçinin iş veriminde bir değişiklik olduğunda 
bunu belirleyebilme ve bu nedenle o işçiyi 
sosyal hizmet birimine havale etmede yetkili 
kılmak ve havalenin başarılmasında uygun bir 
yaklaşım içinde olmasını sağlamak amacıyla 
eğitmek,

•	 Hizmetlerle ilgili bilgilerin toplanmasını ve 
işyeri programının analizi için verilerin elde 
edilmesini sağlayan sendika veya yönetime 
ait iletişim sisteminin işleyişini geliştirmek 
ve gözetmek,

•	 İşyeri programının gelecekte alacağı biçim 
ile ilgili olarak giderilememiş ihtiyaçları ve 
demografik gelişimleri konu edinen bir plan 
tasarımında bulunmak,

•	 İnsan kaynağına ilişkin politika geliştirme 
konusunda sendika veya işyeri yönetiminde 
karar verme yetkisine sahip kişilere danış-
manlık yapmak,

•	 Halen faal olarak görevde bulunan işçiler veya 
emekliler için sosyal refah, toplum sağlığı, 
boş zamanları değerlendirme veya eğitim 
programlarının başlatılmasına yardımcı olmak,

•	 Sosyal yardım ve sağlık hizmetlerinin yerine 
getirilmesine ve bu konularda yeni girişimlerin 
planlanmasına yardımcı olmak,

•	 Kadınlar, engelli çalışanlar gibi hassas gruplar 
için uygun eylem planlarının geliştirilmesi ve 
gerçekleştirilmesinde danışmanlık yapmak,

•	 Sosyal refah mevzuatının geliştirilmesi ile 
ilgili olarak örgütsel çabaların oluşturulması 
ve işçi- işveren düzeyinde işbirliği tesisinde 
sendika ve işletmelere danışmanlık yapmak,

•	 Toplumdaki kaynaklar hakkında bilgi sahibi 
olmak ve bu kaynakları ihtiyaç duyan sistem-
lerin kullanımına sunmak için arabuluculuk 
yapmak,

Yukarıda sayılan bu görevlere ek olarak işyerinde 
sosyal hizmetin müdahale alanlarına giren psi-
kolojik tacize ilişkin aşağıdaki görevleri saymak 
gerekmektedir:

•	 İşyerinde yönetim, çalışan ve sendikaların 
katılımı ile psikolojik tacizle mücadele politika 
ve programları geliştirmek,
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•	 İşyerinde psikolojik şiddete maruz kalma riski 
taşıyan veya maruz kalan kişilere danışmanlık 
yapmak, gerektiğinde savunuculuk rolünü 
üstlenmek.

İşyerinde faaliyet gösteren sosyal çalışmacının 
sadece kadın çalışanlara hizmet vermesi söz 
konusu değildir. Ancak, kadın çalışanlar açısın-
dan konu ele aldığında, psikolojik tacize uğrama 
riski taşıyan veya uğrayan kadınların uygun bir 
sosyal hizmet müdahalesi ile güçlendirilerek 
işlevselliklerini yeniden kazanmaları mümkündür. 

Güçlendirme sosyal hizmette kilit önem taşıyan 
yaklaşımlarındadır. 1960’lı yıllarda eğitim, sosyal 
hizmet ve psikolojide ortaya çıkan bu yaklaşımda 
bireyin sahip olduğuna inanılan güç ve potansi-
yeli en iyi seviyede gerçekleştirebilmeleri için 
bireylere destek olunması hedeflenmektedir (Du-
yan,2010).  Güçlendirme, bireylerin yaşamlarını 
kontrol edebilmeleri için ihtiyaç duydukları kişisel, 
kişilerarası ve politik güçlere sahip olmaları ve 
yaşamlarını olumsuz etkileyen politikalar, kurumlar 
ve toplumsal tutumlarda değişiklik yapmalarını 
sağlamak üzere müracaatçılarla birlikte çalışmak 
demektir (Sheafor ve Horejsi,2002:417).

Psikolojik taciz konusunda yapılan araştırmalarca 
da doğrulandığı gibi mağdurlar psikolojik taciz 
uygulayanla mücadele etme gücünü kendilerinde 
bulamamakta, formel ve enformel destek kaynağı 
arayışına girmektedir.  Psikolojik tacizin sinir, stres, 
tükenmişlik, ruh sağlığı dengesinin bozulması, 
uykusuzluk gibi mağdurların sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkileri ile beraber işyerinde mağdur-
ların maruz kaldığı dışlanma ve damgalanma 
bireyleri çaresizliğe ve güvensizliğe itmektedir. 
Kadınlar psikolojik tacizin bu etkilerini içinde 
bulundukları toplumun kendilerine atfettikleri 

değerler, roller ve sorumluluklar sebebiyle daha 
derin deneyimlemektedir. Çaresizlik, güvensizlik 
ve güçsüzlük ile baş etme stratejileri geliştirilmesi 
aşamasında kadın mağdurun taşıdığı gücü ortaya 
çıkarmak sosyal çalışmacının doğru müdahalesi 
ile gerçekleşecektir.   Bu noktada önemli olan 
kadın mağdurun mücadele gücünü ortaya çıka-
rabilmektedir. Self-determinasyon güçlendirme 
yaklaşımında temel ilkelerden biridir (Sheafor ve 
Horejsi, 2002:416).  Mağdur kendi kararını vermeli 
ancak sosyal çalışmacı mağdurun potansiyelini en 
iyi düzeyde kullanabilmesini sağlayacak şekilde 
kadının barındırdığı gücü görünür kılmalıdır.  

Sosyal çalışmacı diğer alanlarda olduğu gibi 
işyerinde de mesleki bilgi ve becerilerini farklı 
yaklaşımlarla, mağdurun biricikliğini esas alarak 
kullanabilmelidir ancak işyerinde sosyal hizmetin 
bilhassa kadına karşı psikolojik şiddetle mücadele 
bağlamında gerektirdiği bazı özel bilgi ve beceriler 
konusunda da donanımlı olmalıdır. İlk olarak sos-
yal çalışmacılar, işyerinde örgütün verimliliğinin 
artması, çalışanların yaşam kalitesinin sağlanması 
amacıyla iş ortamında bireyi çevresiyle ele alma 
yoluyla gerçekleştirilen çalışmalara odaklanan 
örgüt ve endüstri psikolojisi konusunda eğitimli 
olmalıdır. 

Bu alanda çalışacak sosyal çalışmacılar için önemli 
olan bir diğer husus ise, çalışma hayatının düzenle-
yici mevzuatına hâkimiyettir. Sosyal çalışmacının 
savunuculuk ve danışmanlık rollerini işyerinde 
gerçekleştirebilmesi sendikal örgütlenme ve toplu 
pazarlık, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma hayatının 
diğer belirleyici düzenlemelerine dair derin bilgi 
birikimine bağlıdır. Bu konularda gerekli bilgilere 
sahip sosyal çalışmacılar çalışanları yönlendirme 
ve bilgilendirme konusunda başarılı olacaklardır.
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İşyerinde sosyal hizmet uygulamalarında sos-
yal çalışmacının arabuluculuk, savunuculuk, 
danışmanlık gibi rollerini hiçbir baskı altında 
kalmadan yerine getirebilmesi için sosyal çalış-
macının çalışacağı birim, bağlı olacağı yönetim 
ve yetkileri önem taşımaktadır.  Sosyal hizmet 
mesleğinin henüz gelişmekte olduğu ülkelerde, bu 
konularda yaşanılan sıkıntılar, mesleğin bireysel 
yaşam kalitesinin artırılmasına katkısını engeller 
niteliktedir. Nihayetinde, işyerinde yöneticiler 
ve çalışanlar arasında muhtemel çatışmaların 
önlenmesi, ayrımcılıkla mücadele konularında 
çalışanlar ve yöneticilerle birlikte çalışmalar 
yürütecek sosyal çalışmacıların mesleğin özü 
gereği apolitik olması mümkün değildir. Ancak 
bu sosyal çalışmacının kısıtlanması ve yetkilendi-
rilmemesi gerektiği anlamı taşımamalıdır aksine 
sosyal çalışmacının sosyal hizmet müdahalesini 
bütüncül bir şekilde baskı altında kalmadan yü-
rütmesini sağlamak için yöneticilerin kendilerine 
destek olması gerekmektedir.  Unutulmamalıdır 
ki işyerinde sosyal hizmet uygulaması hem çalı-
şanların ve yöneticilerin sağlığını hem de örgütün 
verimliliğini artırmaya yöneliktir. 

SONUÇ

İnsan hakkı ihlali olan ve bireyin sağlığı üzerinde 
olumsuz etkiler bırakan psikolojik tacizin çalışma 
hayatının bir parçası haline gelmiş olması endişe 
vericidir.  Fiziksel şiddet kadar görünür etkileri 
olmadığı için kimilerince göz ardı edilen bu ciddi 
sorunun çalışma barışını zedelemek bir yana, 
çalışma verimini düşürdüğü kabul edilmektedir. 
Çalışanlar arası negatif etkileşimlerin doğurduğu 
çatışmanın şiddette ve tacize dönüşmesi, bu tür 
davranışlara maruz kalan bireyin özel haya-

tındaki bireylerarası etkileşimlere de olumsuz 
yansımaktadır.

Psikolojik tacizin yarattığı stres, kaygı, sosyal 
dışlanma algısının gelişimi, korku, endişenin yanı 
sıra baş, sırt ve bel ağrısı gibi olumsuz fiziksel 
sonuçlar işyerinin terk edilmesiyle sonlanmamakta 
ve bireyin özel hayatında etkilerini sürdürmekte, 
yakın çevresiyle yaşadığı ilişkileri bozabilmek-
te,  sorun çözülemediği takdirde bireyin yaşam 
kalitesini düşürmektedir. 

Farklı şekillerde adlandırılsa da ortak bir psikolojik 
taciz tanımının olmayışı; süreçlerin her ülkede 
farklı yaşanıyor olması, konunun yeterince gö-
rünür olmasına engel teşkil etmektedir. Ulusal ve 
uluslararası mevzuatta güçlü, somut ve caydırıcı 
adımların atılmaması psikolojik tacizi çalışma 
hayatının bir klişesi haline getirmiştir. 

Süreçten bihaber çalışanların yaşadıklarının psi-
kolojik taciz olduğunu son evrelerde anlamaları, 
bu evreye kadar yıpranmayı kabullenmeleri ise 
bu olgunun bilinmezliğini ve görünmezliğinin 
kanıtı niteliğindedir. 

Cinsiyet açısından konuya bakıldığında psikolojik 
tacize mağdur kalanların daha çok kadınlar veya 
erkekler olduğunu kanıtlamak mümkün olmamakla 
birlikte, kadınların süreci farklı deneyimlediği ve 
var olan kadın erkek eşitsizliğinin psikolojik taciz 
sürecini hızlandırdığı gerekçesiyle kadınların bu 
bağlamda daha derin olumsuz etkileri hissettik-
lerini söylemek mümkündür. 

Ayrıca, psikolojik tacizin özel hayata yansımasının 
kadının ailedeki kilit rolü açısından değerlendiril-
mesi gerekmektedir. Kadının annelik rolü ve çoğu 
zaman aileyi dengede tutma rolünü üstlenmesinin 
beklenmesi ailenin işlevselliği açısından önem taşı-
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maktadır. Aile işlevselliğinin sürdürülmesi kadının 
iş ve aile dengesini sağlamakla mümkündür. İş 
yaşamında çatışma ve şiddetle karşılaşan kadın, 
birey olarak işlevsiz hale gelecek ve  bu denli 
önemli bir konumdaki aile bireyinin işlevsizliği 
tüm ailenin işlevselliğini etkileyecektir.

Çalışma hayatına girişlerinde dahi ayrımcı mu-
ameleye tabi kalabilen kadınlar,  adil ve saygın 
çalışma koşullarına diretmek yerine hemcinsle-
rine kıyasla kötü de olsa bir iş bulabildikleri için 
kendilerini kimi zaman şanslı hissetmekte ve ne 
yazık ki kendilerine karşı yıldırma davranışlarını 
uzun bir süre hazmetmeyi tercih edebilmektedir.  
Bunun başlıca sebebi kendilerine ve istihdam 
piyasasına duydukları güvensizliktir.  Diğer bir 
sebep ise yeterli yasal ve idari düzenlemenin 
olmayışıdır. 

Bugün psikolojik taciz yalnızca bir çalışan sorunu 
değil aynı zamanda bir örgüt sorunudur. Örgütün 
verimliliğini düşüren, rekabet gücünü zayıflatan 
mobbing örgütün içsel olarak zayıflamasına 
yol açmaktadır. Örgüt açısından işgücü kaybı, 
performans düşüklüğü, çalışma barışının zede-
lenmesi gibi maddi ve manevi kayıplara sebep 
veren psikolojik tacizin ortadan kaldırılması bir 
öncelik olmalıdır. 

Sağlam bir iş sağlığı politikasının gereği olarak 
işçilerin ve işverenlerin ruh sağlığını bozan 
baskı, yıldırma, tehdit gibi eylemlerle gerçek-
leşen psikolojik tacizle mücadelede ülkemizde 
de yeterli yasal ve idari koruma sağlanmalıdır.  
Yasal düzenlemeler açısından psikolojik tacize 
karşı yeterli korumanın henüz sağlanamadığı 
ülkemizde gelişme kaydedilmeye başlayan iş 
sağlığı ve güvenliği politikalarına işyerinde 

psiko-sosyal desteğin entegre edilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır.

Örgüt kültürünün pozitif yönde geliştirilmesine 
katkı sağlayacak olan ise bu noktada, işyerlerinde 
sosyal hizmet uygulamasına geçilmesidir. İşye-
rinde sosyal hizmet uygulaması ile sosyal hizmet 
eğitiminin yanı sıra örgüt psikolojisi, çalışma 
ve iş mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği, sendikal 
hak ve özgürlükler gibi konularda bilgili olan 
sosyal çalışmacılar çalışan bireyin işlevsizliğini 
ortadan kaldırmaya yönelik mesleki müdahaleler 
yapabilecektir. 

Kendini güçsüz ve çaresiz hisseden psikolojik taciz 
mağdurlarının güçlendirilerek yeniden işlevsel hale 
gelmesinde katkısı olacak olan işyerinde sosyal 
hizmet uygulamasının ülkemizde uygulamaya 
geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sosyal hizmet müdahalesiyle gücünün ve potan-
siyelinin bilincindeki işlevsel personel çalışma 
hayatında karşılaştığı sorunları aşarak özel hayatına 
yansıtmayacak ve örgüt açısından da verimli bir 
çalışan haline gelebilecektir. 
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SÜREÇ TEMELLİ YAZMA MODELLERİNİN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ 
SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM VE YARATICI YAZMA 

BECERİLERİNE ETKİSİ1

THE EFFECT OF PROCESSED WRITING MODELS AT THE 4TH LEVEL 
OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THEIR WRITING AND CRE-

ATIVE WRITING1

Esra SEVER1, Aysel MEMİŞ2

1Bülent Ecevit Üniversitesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO
2Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

1  Bu çalışma “Süreç Temelli Yazma Modellerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı 
Anlatım ve Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi” adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. Bu tez Bülent 
Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2013’de savunulmuştur.

Özet: Çalışmada, süreç temelli yazma modellerinin ilkokul 
dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım ve yaratıcı 
yazma becerilerine etkisi incelenmiştir.  Çalışma grubunu 
üç ilkokulda öğrenim gören 81 dördüncü sınıf öğrencisi 
oluşturmaktadır. Araştırmada, birinci deney grubu 4+1 
Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli ve ikinci deney 
grubu 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeli’ne 
göre ders planları uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda; 
birinci deney (4+1 PYDM) grubundaki öğrencilerin yazılı 
anlatım sontest puanı ile kontrol grubundaki öğrencilerin 
yazılı anlatım sontest puanı ortalamaları arasında anlamlı 
bir fark olduğu görülmüştür. İkinci deney (6+1 AYDM) gru-
bundaki öğrencilerin yazılı anlatım sontest puanı ile kontrol 
grubundaki öğrencilerin sontest puanı ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Grupların yaratıcı yazma 
becerileri sontest ortalamaları karşılaştırıldığında 4+1 Planlı 
Yazma Değerlendirme Modeli’ne göre düzenlenen yazma 
çalışmalarının öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini olumlu 
yönde geliştirici bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
İkinci deney grubundaki öğrencilerin yaratıcı yazma sontest 
puanı ile kontrol grubundaki öğrencilerin sontest puanı 
ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Süreç Temelli Yazma,  Yazılı Anlatım, 
Yaratıcı Yazma

Abstract: At study, the effect of processed writing 
models at the 4th level of primary school students on 
their writing and creative writing. The experimental 
group consisted of 81 students from three primary 
schools. Of the study, the lessons have been planned 
in one experimental group according to 4+1 Planned 
Writing and Evaluation Model and the second group 
according to 6+1 Analytic Writing and Evaluation 
Model. As a result of the research; In the first experi-
ment, definite difference has been discovered between 
the scores of the students (4+1 PWEM) and the scores 
of the students in the checking group (6+1 AWEM)  
in the final written exam. When creative writing skills 
of the groups were compared, the written exercises 
organized according to the 4+1 Planned Writing 
Evaluation Model were fruitful. When the creative 
writing of the students in the second experimental 
group was studied, great difference was discovered.

Key Words: Process Writing, Written Expression, 
Creative Writing
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1.GİRİŞ

Yazma becerisi gelişiminin önemli bir basamağını 
ilkokul oluşturmaktadır. Buzan’a (2003) göre; 
dinleme, konuşma, okuma öğrenme alanları 
yazma öğrenme alanının temelidir. İyi dinleyen, 
ne dinlediğinin farkında olan, öğrendikleriyle 
kendini ifade eden, eleştirel okuyan ve analiz 
eden öğrencilerin yazma becerileri de o oranda 
ilerlemektedir. Okul öncesi dönemde çocuklar 
dünyalarını yazarak çizerek anlatır. Çocuklardaki 
bu becerinin ilkokulda da devam etmesi için eğitim 
ortamlarının temel beceriler etrafında şekillenmesi 
gerekmektedir. Çocukların düşüncelerini özgürce 
ifade edebileceği, kendisini konuşarak, çizerek 
ya da yazarak anlatabileceği yapılandırılmış ve 
yapılandırılmamış etkinliklerinin düzenlenmesi 
önemlidir. Sınıf içi etkinliklerinde çocukların kendi 
dünyalarını anlatma istediğinin devamlılığı sağ-
lanmalıdır. Bu süreç planlı işlemediğinde öğrenci 
sorunlar yaşamaktadır. Akyol’a (2006, 146) göre 
yazma sürecinde öğrenciler; dikkati toplayamama, 
yazının ve sayfanın düzeni sağlayamama, aşama-
landırma ve bölümlendirme sorunu, hafıza, dil, 
zihinsel ve motorsal problemlerle karşılaşmaktadır. 
Coşkun’a (2010) göre bu sorunlar öğrencileri yazma 
çalışmalarının çoğu zaman için sıkıcı ve yorucu 
bir etkinlik olarak görmelerine neden olmaktadır. 
Palamut’a (2008) göre doğal yazma yeteneği ile 
ilkokula gelen öğrenci, okulda kendini iyi ifade 
edemediği, yaratıcılığını geliştiremediği bir ortam 
ile karşılaştığında yazılı anlatım becerisine sahip 
olduğunu unutabilir. Yazarlar gibi tüm öğrenciler 
için de Saddler vd. (2004)  yazmayı “son derece 
karmaşık ve zor zihinsel bir iş” olarak tanımlamış 
ve buna rağmen öğretilebilir becerilerden meydana 
geldiğini belirtmiştir (Scott ve Vitale, 2003). Patty 
Chavez vd. (2004, 462-477) öğretmenin yazmada 

öğrenciye geri bildirim vermesinin birçok taslak 
üzerinde yazının gelişimini etkilediğini belirtmiştir. 
İlkokullarda yazma çalışmaları ders kitaplarında 
verilen metinleri anlamaya yönelik etkinliklerden 
ibaret olduğu için öğrenciye düşünme sorumluluğu 
vermediğini öğrencinin farklı yönlerini ortaya 
çıkarmak yerine birbirinin tekrarı olan etkinlikler 
yaratıcı yazma becerisini olumsuz yönde etkile-
diğini ifade etmiştir. Akbayır’a (2011, 4) göre 
gerek biçim gerekse içerik açısından düzgün 
anlatımlar ortaya çıkarma becerisini, alışkanlığını 
ve sorumluluğunu elde eden öğrenci, bunu yal-
nızca yazılı anlatım dersinde değil, diğer bütün 
derslerde ve tüm yaşamı boyunca yazacağı en 
küçük notta bile uygulayabilir. Yazmanın, akla 
gelen her şeyin gelişigüzel sıralandığı bir etkinlik 
olmadığını, yazmada düşüncelerin düzenleneceği 
bir yöntemin bulunmasının zorunlu olduğunu be-
lirtmiştir. Love’e vd. (2007) göre küçük bir çocuk 
yazma, konuşma, dinleme ve okuma bağlamında 
sosyal yapı olarak günlük faaliyetlerinde iletişim 
kurmak için yazıyı bir araç olarak kullanabilir.

1.1.  Süreç Temelli Yazma Modelleri

Lipson vd. (2000) süreç yaklaşımının öğrencinin 
yazma sürecinde küçük parçalarla görevi yönete-
bildiğini, görevin bölümlerinde zaman geçirerek 
yazma sürecini kişiselleştirdiğini vurgulamıştır. 
Culham’a (2003) göre iyi bir yazar, yazmadan 
önce plan yapar, planını gözden geçirir, yazar, 
yazarken başkasına sorar, araştırma yapar, baş-
kasına okutur ve son halini almadan önce birçok 
taslak yapar. Son ürüne ulaşmadan önce birçok 
aşamadan geçer. Bütün bu yapılan işlemlerin 
bütününü “süreç temelli yazma” kavramı ile 
ifade etmiştir. 
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1.1.1. 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme 
Modeli

Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli hazır-
lık, planlama, düzenleme, düzeltme ve sunum 
aşamalarından oluşur. Hazırlık aşamasında 
Graves’e (1983) göre öğrenciler konu seçiminde 
zorlanıyorlarsa öncelikle kendi yaşantılarından ya 
da deneyimlerinden yazma konuları seçmelerine 
olanak sağlanabilir. Planlama aşamasında öğrenci 
yaptığı hazırlık sonucunda konu ve ana düşünceyi 
de dikkate alarak yazma planını oluşturur. Ülper’e 
(2008) göre bir metninin üretilme sürecine plan-
lama yaparak başlamak, ne yazılacağı (düşünce 
üretmek), nasıl yazılacağı (düzenleme) ve amaç 
saptama konusunda yol gösterici olmaktadır. 
Geliştirme aşamasında öğretmen, öğrencinin 
yazma planına uygun yazma bölümlerini oluşturup 
oluşturmadığını, düşünceyi geliştirme yollarından 
yararlanıp yararlanmadığını olayların ve fikirlerin 
uyumluluğunu kontrol eder ve öğrenciye süreçte 
dönüt verir. Düzeltme aşamasında yazının imla ve 
noktalama kuralları, cümleler arası bağlantılar ve 
kurulan ilişkiler yönünden düzeltilmesi gerekir. 
Öğretmen öğrencilerle birlikte bu düzeltmeleri 
yapmalı ve eksikliklerin nedenini belirtmelidir. 
Sunum aşamasında öğrencinin yazma çalışması 
sonucunda oluşturduğu ürünün sayfa ve kâğıt 
düzeni, okunaklılık, yazının eğimi gibi ölçütler 
açısından değerlendirilir. Ortaya çıkan ürün duvar 
gazetesi, sınıf panosu, okul etkinlik panosu, vb. 
yerlere asılır. Lehr’e (1995) göre yazılanların 
paylaşılması öğrencinin yazmayı etkili bir ile-
tişim aracı olarak görülmesi ve yazma sürecine 
güdülenmesi için iyi ve etkili bir yoldur. 

1.1.2. 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Modeli

Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin 
fikirler, organizasyon, üslup, kelime seçimi, cümle 
akıcılığı, imla ve sunum aşamalarından oluşmak-
tadır. Özkara’ya (2007)  göre fikirler, yazının 
vermek istediği mesajın gelişimidir. Organizasyon, 
yazının içyapısını oluşturmaktadır. Anlam akışı 
ve fikirlerin mantıklı sıralanışıdır. Üslup, yaza-
rın yazıya verdiği kişiliği, tadı ve stilidir. Yazar, 
duygularını ve düşüncelerini kelimeler aracılığı 
ile aktardığı için yazarın stilini özel kılar. Kelime 
seçimi, yazıda okuyucuyu aydınlatan, zengin, etkili 
ve doğru kelime kullanımıdır.  Cümle akıcılığı, 
yazıda ifadelerin düzgün ve akıcı olasıdır. İmla, 
yazarın yazısını imla kurallarına uyarak yazması 
demektir. Sunum, yazının sayfada bütün olarak 
görünüşü, sayfa düzenidir.

Gansle vd. (2006) tarafından yapılan çalışmada 
6 +1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeli 
süreçlerinin öğrencilerin bilişsel ve dilsel açı-
dan gelişmesini sağladığı, öğretme ve öğrenme 
müfredatı ile birlikte kullanıldığında özellikle bir 
yazma programı için köşe taşı olduğu ve kendi 
teknikleriyle öğrencinin ilgisini yazmaya çektiğini 
ortaya koymuştur. 

1.2. Yaratıcı Yazmanın Gelişimi

Temizkan’a (2003) göre yazma öğretiminin 
amacı, öğrencilerin yazma ve yaratma gücünü 
geliştirmektir. Treffinger (2009) yaratıcı yazma 
için gerekli olan becerileri altı tematik başlık 
altında toplamıştır: genel bilgi ve biliş, yaratıcı 
biliş, yürütücü işlevi, motivasyon ve diğer gayret 
edici özellikler, dil ve okuma- yazma faktörleri, 
psikomotor faktörlerdir. Belirtilen bu beceriler 
öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini etkiler. 
Ak’a (2011) göre yazılı anlatım etkinliğinin, 
düzenleme, planlama, geliştirme, sorgulama, 
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karar verme gibi zihinsel becerileri ön plana çı-
karmasıyla, hem yazma hem de yaratma gücünü 
geliştirdiğini söyleyebiliriz. Maltepe’ye (2006) 
göre yaratıcı yazma yaklaşımı, öğrencilerin farklı 
yollarla duyuşsal ve bilişsel olarak yazmaya hazır 
duruma getirildiği, her öğrenciye uygun farklı, 
zevkli, bireysel ve işbirliğine dayalıdır. 

1.3. Araştırmanın Amacı

Türkçe ders kitaplarında işlenen metinden sonra 
metinle ilgili çalışma kitabı etkinliği ile sınırlı 
tutulan yazma çalışmaları öğrencilerin yaratıcı 
yazma becerilerini destekleme açısından eksik 
kalmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım felsefesine 
uygun süreç temelli yazma modelleri ile yazılı 
anlatım ve yaratıcı yazma becerileri öğrencilere 
kazandırılabilir. Bu çalışmanın amacı da süreç 
temelli yazma modellerinin ilkokul dördüncü 
sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım ve yaratıcı 
yazma becerilerini geliştirmedeki etkisini ortaya 
koymaktır. 

1.4. Araştırmanın Önemi

Birçok becerinin temelinin atıldığı ilkokul dönemin-
de, öğrencinin yazma çalışmasında ne yapacağını 
bilmesi, kendini etkinlikte yalnız hissetmemesi ve 
sürekli dönütlerle öğrencinin yazma sürecini etkili 
bir şekilde geçirmelidir. Yapılan araştırmalarda 
Türkçe Öğretim Programları ile yürütülen ders 
planlarının öğrencilerin yazılı anlatım, yaratıcı 
yazma becerisini geliştirmediği ve bu beceri-
lerin gerektirdiği alt becerilerin kazanımında 
eksik olduğunu ortaya koymuştur (Sever, 1993; 
Şimşek, 2000; Temur 2001; Temizkan, 2003; 
Maltepe, 2006; Şentürk, 2009; Beydemir, 2010; 
Ak, 2011). Yazma sürecini oluşturan becerilerden 
yazılı anlatım, yaratıcı yazma ve bu becerileri 

oluşturan alt aşamaların çalışmada süreç temelli 
yazma modellerinin içinde etkinliklerle bir bütün 
olarak ders planlarına yansıtılması ve öğrenciye 
bu becerilerin kazandırılması açısından önemlidir. 
Ayrıca bu çalışma farklı yöntem ve tekniklerin 
yazma sürecinde birleştirilip kullanılması ve 
yaratıcı yazma etkinlikleriyle zenginleştirilmesi 
açısından da önemlidir.

1.5. Problem Cümlesi

Süreç temelli yazma modelleri ve Türkçe Öğre-
tim Programı’na göre yazma çalışmaları yapılan 
ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerin yazılı anlatım 
ve yaratıcı yazma becerileri arasında anlamlı bir 
fark var mıdır?

Problem cümlesi doğrultusunda aşağıdaki de-
nencelere yanıt aranmıştır: 

1. Birinci deney grubu (4+1 Planlı Yazma ve 
Değerlendirme Modeli) öğrencilerinin,

•	  İkinci deney grubu (6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modeli) öğrencilerinin, 

•	  Kontrol grubu öğrencilerinin,

a) Yazılı anlatım becerisi öntest – sontest puanları 
arasında anlamlı bir fark vardır.

b) Yaratıcı yazma becerisi öntest – sontest puanları 
arasında anlamlı bir fark vardır.

2. Birinci deney grubu (4+1 Planlı Yazma ve 
Değerlendirme Modeli) ve kontrol grubu öğ-
rencilerinin,

•	 İkinci deney grubu (6+1 Analitik Yazma 
ve Değerlendirme Modeli) ve kontrol grubu 
öğrencilerinin,
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•	  Birinci deney grubu (4+1 Planlı Yazma ve 
Değerlendirme Modeli)  ve ikinci deney grubu 
(6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeli) 
öğrencilerinin, 

a) Yazılı anlatım becerisi öntest – sontest puanları 
arasında anlamlı bir fark vardır.

b) Yaratıcı yazma becerisi öntest – sontest puanları 
arasında anlamlı bir fark vardır.

2.YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın evren ve örneklemi, 
veri toplama araçları, araştırmanın uygulama 
süreci ve verilerin analizi açıklanmıştır.

2.1. Araştırmanın Modeli

Araştırmanın evrenini, 2012 – 2013 eğitim öğretim 
yılında Zonguldak ili Alaplı ilçesinde bulunan 
dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araş-
tırma grupları uygun örnekleme ile seçilmiştir. 
Dördüncü sınıfta öğrenim gören sekiz şubeye 
ulaşılmış ve yazılı anlatım çalışması yaptırılmıştır. 
Analiz sonucunda grupların ortalama puanları 
ve standart sapmaları değerlendirilerek deney 
ve kontrol grupları belirlenmiştir.

Tablo 2.1.1: Örneklem Olarak Belirlenecek Öğrencilerin Öntestten Aldıkları Toplam Puan-
lara İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları

Gruplar  N   X SS

Birinci deney grubu 28 59,92 6,30

İkinci deney grubu 28 61,35 16,11

Kontrol grubu 25 60,00 12,23

Tablo 2.1.1. incelendiğinde, yaratıcı yazma be-
cerilerini ölçmek için kullanılan yaratıcı yazma 
ürünlerini değerlendirme ölçeği öntest ortalama 

puanları gruplara göre: birinci deney grubu 59,92, 
ikinci deney grubu 61,35 ve kontrol grubu 60,00 
şeklindedir. 

Tablo 2.1.2: Birinci Deney, İkinci Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma 
Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği Puanlarının Uygulanan Yönteme Göre Öntest ANOVA 

Sonuçları

Varyansın 
Kaynağı

Kareler 
Toplamı

sd  Kareler 
Ortalaması

F p Anlamlı 
Fark

Gruplararası 35,714   2 17,857 ,119 ,888

Gruplariçi 11670,286  78 149,619

Toplam 11706,000  80

* p <  ,05
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Analiz sonuçları, grupların yaratıcı yazma ürünlerini 
değerlendirme ölçeği puanları arasında anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir, F (2,78)=,119,  
p > ,05. 

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri elde etmek amacıyla Yaratıcı 
Yazma Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği kulla-
nılmıştır. Öğrencilerin uygulama süreci içindeki 
yazdıkları yazıların puanlamasında birinci deney 
grubu için 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme 
Ölçeği (PYDÖ), ikinci deney grubu için ise 
6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Ölçeği 
(AYDÖ) kullanılmıştır.

2.3.1. Yaratıcı Yazma Ürünlerini Değerlen-
dirme Ölçeği 

Susar Kırmızı ve Beydemir (2010) tarafından 
geliştirilen Yaratıcı Yazma Ürünlerini Değer-
lendirme Ölçeğinin hazırlanmasında öncelikli 
olarak, 5. sınıf Türkçe Öğretim Programı ve MEB 
tarafından önerilen 5. sınıf Türkçe ders kitapları 
incelenmiştir. Yaratıcı yazma kazanımlarına ula-
şılıp ulaşılmadığını ölçmek için “Yaratıcı Yazma 
Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği” hazırlanmıştır. 
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra geliştirilen 
ölçeğin; 174’ü erkek, 134’ü kız olmak üzere 308, 
5. sınıf öğrencisi üzerinden güvenirlik çalışması 
yapılmıştır. Ölçeğe son şekli verilirken elde edilen 
25 maddenin birinci uygulamasındaki Cronbach’s 
Alpha ,97’dir. Splitt-half modeline göre yapılan 
güvenirlik analizinde ölçek 10 ve 9 madde olmak 
üzere iki gruba ayrılmıştır. Birinci grubun Alpha 
değeri ,94, ikinci grubun Alpha değeri ise ,92 ola-
rak bulunmuştur. İki grup arasındaki korelasyon 
katsayısı ,72 olarak bulunmuştur. (Equal-lenth 
Spearman-Brown=0,85 Guttman Splitt-half= 

,85, Unequal-lenth Spearman-Brown= ,85). Her 
öğrencinin ölçekten alabileceği ağırlıklı ham puan 
en az 25, en çok 125’tir.  Araştırma için ölçeğin 
pilot uygulaması 4. sınıflarla gerçekleştirilmiştir. 
Zonguldak ili Alaplı ilçesinden 147 kız ve 167 
erkek olmak üzere toplam 314 öğrenci üzerinden 
güvenirlik çalışması yapılmıştır. Yapılan istatistik 
sonucu Cronbach’s Alpha değeri ,963’tür. Bu araş-
tırmada kâğıtları iki farklı puanlayıcı okumuştur. 
Puanlayıcılar arasındaki pearson korelasyon kat 
sayısı r = ,70, p< ,001. Buna göre iki puanlayıcı 
arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur.

2.3.2. 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Ölçeği 

Karatay (2011) tarafından yazılı anlatım hata analizi 
ölçeği geliştirilmiştir. Yazılı anlatım çalışmalarını 
değerlendirmek için araştırmacı tarafından 3 uzman, 
10 alan öğretmeninin görüşü alınarak geliştirilen 
4+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Ölçeği 
kullanılmıştır. Bu modelde iyi bir yazıda olması 
gereken ölçütler 5 başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; 
hazırlık, planlama, düzenleme, dil ve anlatım, 
sunum olmak üzere ölçekte toplam 25 madde 
bulunmaktadır. Ölçekte bir yazıda bulunması 
gereken özellikler 1-3-5 (hayır, kısmen yeterli 
ve evet) puan üzerinden değerlendirilmektedir.  
Bu araştırmada kâğıtları iki farklı puanlayıcı 
okumuştur. Puanlayıcılar arasındaki pearson ko-
relasyon kat sayısı r = ,80,  p< ,001. Buna göre 
iki puanlayıcı arasında yüksek düzeyde, pozitif 
ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

2.3.3. 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Ölçeği 

Özkara (2007) tarafından geliştirilen hata analizi 
ölçeği, nitelikli bir yazıda olması gereken özel-
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likleri yedi başlık altında toplamıştır. Bu başlıklar 
araştırmacı ve konuyla ilgili akademisyenlerin 
görüşleri doğrultusunda, fikirler, organizasyon, 
üslup, kelime seçimi, cümle akıcılığı, imla ve 
sunum (ideas, organization, voice, word choice, 
sentence fluency, conventions ve presentation) 
olarak belirlenmiştir. Ölçek araştırmacı tara-
fından uzman görüşleri de alınarak Türkçeye 
uyarlanmıştır. Öğrencilerden öğretim öncesinde, 
öğretim sürecinde ve öğretim sonunda elde edilen 
ürünler, 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Ölçeğinde bulunan özelliklere ait kriterler göz 
önünde bulundurularak araştırmacı ve iki uzman 
tarafından 5, 3 ve 1 şeklinde puanlandırılarak 
veriler elde edilmiştir.  Bu araştırmada kâğıtları 
iki farklı puanlayıcı okumuştur. Puanlayıcılar 
arasındaki pearson korelasyon kat sayısı r = ,80, 
p< ,001. Buna göre iki puanlayıcı arasında yüksek 
düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

2.4. Verilerin Analizi

Veri toplama araçları olarak kullanılan Yaratıcı 
Yazma Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği, 4+1 
Planlı Yazma ve Değerlendirme Ölçeği, 6+1 
Analitik Yazma ve Değerlendirme Ölçeği ile 

elde edilen veriler SPSS 16.0 programı kulla-
nılarak analiz edilmiştir. Araştırma gruplarının 
belirlenmesinde tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. 
Problem ve denenceler dikkate alınarak aritmetik 
ortalama, standart sapma, Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyon Katsayısı; değişkenlere 
ilişkin ortalamalar arasındaki farkın önem düzey-
lerinin belirlenmesinde parametrik testler (t-testi) 
kullanılmıştır. Öğrencilerin yazdıkları metinlerin 
değerlendirilmesi ve puanlanmasında güvenilirlik 
amacıyla hem araştırmacının hem de konu alanı 
bir uzmanın puanlanması ve değerlendirilmesine 
başvurulmuştur. Bunun sonucunda korelasyon 
kat sayısı hesaplanmıştır.

3.BULGULAR 

3.1. Birinci Denence İle İlgili Bulgular 

•	  Tablo 3.1.1.’de araştırmanın birinci denencesi-
nin ilk maddesi “Birinci deney grubu (4+1 Planlı 
Yazma ve Değerlendirme Modeli) öğrencilerinin 
yazılı anlatım becerisi öntest – sontest puanları 
arasında anlamlı bir fark vardır” şeklinde düzen-
lenmiştir. Aşağıda bu denence ile ilgili tablo ve 
yorumlar verilmiştir.

Tablo 3.1.1: Birinci Deney Grubu (4+1 PYDM) Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerisi Ön-
test - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Grup Ölçüm N X S Sd. t p

Birinci Deney Grubu
Öntest 28 52,90 19,51

27 -3,96 ,000
Sontest 28 61,36 14,90

* p <  ,05

Tablo 3.1.1. incelendiğinde, birinci deney gru-
bundaki öğrencilerin öntest puanı ortalaması 
52,90 iken; sontest puanı ortalaması 61,36’dır. 
Birinci deney grubundaki öğrencilerin yazılı 

anlatım becerisi öntest puanı ile sontest puanı 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir [t(27)= -3,96, p<,05].  Bu bulgu, 
süreç temelli yazma modeli olan 4+1 Planlı Yazma 
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ve Değerlendirme Modeli’ne göre düzenlenen 
yazma çalışmalarının öğrencilerin yazılı anlatım 
becerisini olumlu yönde geliştirdiği söylenebilir.

•	 Tablo 3.1.2.’de araştırmanın denencesi “İkinci 
deney grubu (6+1 Analitik Yazma ve Değer-

lendirme Modeli) öğrencilerinin yazılı anlatım 

becerisi öntest – sontest puanları arasında anlamlı 

bir fark vardır” şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda 

bu denence ile ilgili tablo ve yorumlar verilmiştir.

Tablo 3.1.2: İkinci Deney Grubu (6+1 AYDM) Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerisi Öntest 
- Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Grup Ölçüm N X S Sd. t p

İkinci Deney Grubu Öntest 28 51,95 20,91 27 - 4,39 ,000
Sontest 28 66,32 21,34

* p <  ,05

Tablo 3.1.2. incelendiğinde, ikinci deney grubun-
daki öğrencilerin öntest puanı ortalaması 51,95 
iken; sontest puanı ortalaması 66,32’dir. İkinci 
deney grubundaki öğrencilerin yazılı anlatım 
becerisi öntest puanı ile sontest puanı ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 
[t(27)= -4,39, p<,05].  Bu bulgu, süreç temelli 
yazma modeli olan 6+1 Analitik Yazma ve De-
ğerlendirme Modeli’ne göre düzenlenen yazma 

çalışmalarının öğrencilerin yazılı anlatım becerisini 
olumlu yönde geliştirici etkiye sahiptir şeklinde 
yorumlanabilir.

•	 Tablo 3.1.3.’de araştırmanın denencesi “Kontrol 
grubu (4+1 PYDM) öğrencilerinin yazılı anlatım 
becerisi öntest – sontest puanları arasında anlamlı 
bir fark vardır” şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda 
bu denence ile ilgili tablo ve yorumlar verilmiştir.

Tablo 3.1.3: Kontrol Grubu (4+1 PYDM) Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerisi                                     
Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Grup Ölçüm N X S Sd. t p

Kontrol Grubu 
Öntest 25 51,15 12,88

24 ,274 ,786
Sontest 25 50,13 15,45

* p <  ,05

ontrol grubu öğrencilerinin yazmış oldukları kâğıtlar 
4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Ölçeği’ne 
göre puanlanmış ve analizi yapılmıştır. Tablo 
3.1.3.a. incelendiğinde kontrol grubundaki öğren-
cilerin öntest puanı ortalaması 51,15 iken; sontest 
puanı ortalaması 50,13’tür. Kontrol grubundaki 

öğrencilerin yazılı anlatım becerisi öntest puanı 
ile sontest puanı ortalamaları arasında anlamlı bir 
farklılık görülmemektedir [t(24)= ,274, p>,05]. 

•	 Tablo 3.1.4.’de araştırmanın denencesi “Kontrol 
grubu (6+1 AYDM) öğrencilerinin yazılı anlatım 
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becerisi öntest – sontest puanları arasında anlamlı bir fark vardır” şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda 
bu denence ile ilgili tablo ve yorumlar verilmiştir.

Tablo 3.1.4: Kontrol Grubu (6+1 AYDM) Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerisi                                     
Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Grup Ölçüm N X S Sd. t p

Kontrol Grubu 
Öntest 25 51,50 16,00

24 ,233 ,818
Sontest 25 50,66 10,00

* p <  ,05

Kontrol grubu öğrencilerinin yazmış oldukları 
kâğıtlar 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Ölçeği’ne göre puanlanmış ve analizi yapılmıştır. 
Tablo 3.1.4 incelendiğinde kontrol grubundaki 
öğrencilerin öntest puanı ortalaması 51,50 iken; 
sontest puanları 50,66’dır. Kontrol grubundaki 
öğrencilerin yazılı anlatım becerisi öntest puanları 

ile sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır [t(24)= ,233, p>,05]. 

•	 Tablo 3.1.5.’de araştırmanın birinci denence-
sinin ikinci maddesi “Birinci deney grubu (4+1 
PYDM) öğrencilerinin yaratıcı yazma becerisi 
öntest – sontest puanları arasında anlamlı bir 
fark vardır” şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda bu 
denence ile ilgili tablo ve yorumlar verilmiştir.

Tablo 3.1.5: Birinci Deney Grubu (4+1 PYDM) Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerisi Ön-
test - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Grup Ölçüm N X S Sd. t p

Birinci Deney Grubu 
Öntest 28 59,93 6,30

27 -1,122 ,272
Sontest 28 63,32 15,63

* p <  ,05

ablo 3.1.5. incelendiğinde, birinci deney grubun-
daki öğrencilerin öntest puanı ortalaması 59,93; 
sontest puanı ortalaması 63,32’dir. Birinci deney 
grubundaki öğrencilerin yaratıcı yazma öntest 
puanı ile sontest puanı ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [t(27)= 
-1,122, p>,05].  

•	 Tablo 3.1.6.’da araştırmanın denencesi “İkinci 
deney grubu (6+1 AYDM) öğrencilerinin yaratıcı 
yazma becerisi öntest – sontest puanları arasında 
anlamlı bir fark vardır” şeklinde düzenlenmiştir. 
Aşağıda bu denence ile ilgili tablo ve yorumlar 
verilmiştir.
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Tablo 3.1.6: İkinci Deney Grubu (6+1 AYDM) Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerisi Öntest 
- Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Grup Ölçüm N X S Sd. t p

İkinci Deney Grubu 
Öntest 28 61,36 16,11

27 -3,235 ,003
Sontest 28 71,36 18,84

* p <  ,05

Tablo 3.1.6. incelendiğinde, ikinci deney grubun-
daki öğrencilerin öntest puanı ortalaması 61,36; 
sontest puanı ortalaması 71,36’dır. İkinci deney 
grubundaki öğrencilerin yazılı anlatım öntest puanı 
ile sontest puanı ortalamaları arasında anlamlı bir 
fark olduğu görülmektedir [t(27)= -3,235, p<,05].  
Bu bulgu, süreç temelli yazma modeli olan 6+1 
Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeli’ne göre 

düzenlenen yazma çalışmalarının öğrencilerin 
yaratıcı yazma becerisini olumlu yönde geliştirici 
bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

•	 Tablo 3.1.7.’de araştırmanın denencesi “Kont-
rol grubu öğrencilerinin yaratıcı yazma becerisi 
öntest – sontest puanları arasında anlamlı bir 
fark vardır” şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda bu 
denence ile ilgili tablo ve yorumlar verilmiştir.

Tablo 3.1.7: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerisi Öntest - Sontest Puanla-
rına İlişkin t Testi Sonuçları

Grup Ölçüm N X S Sd. t p

K o n t r o l 
Grubu

Öntest 25 60,00 12,23
24 ,614 ,545

Sontest 25 58,76 14,28

* p <  ,05

Tablo 3.1.7. incelendiğinde kontrol grubundaki 
öğrencilerin öntest puanı ortalaması 60,00; sontest 
puanı ortalaması 58,76’dır. Kontrol grubundaki 
öğrencilerin yaratıcı yazma öntest puanı ile sontest 
puanı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır [t(24)= ,614, p>,05]. 

3.2. İkinci Denence İle İlgili Bulgu ve Yorumlar

•	 Tablo 3.2.1.’de araştırmanın ikinci denencesinin 
ilk maddesi “Birinci deney grubu (4+1 PYDM) 
ve kontrol grubu öğrencilerinin yazılı anlatım 
becerisi öntest – sontest puanları arasında anlamlı 
bir fark vardır” şeklinde düzenlenmiş ve aşağıda 
bu denencenin tablo ve yorumları verilmiştir.
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Tablo 3.2.1: Birinci Deney Grubu (4+1 PYDM) ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Yazılı An-
latım Becerisi Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Ölçüm Grup N X S Sd. t p

Öntest
Birinci Deney Grubu 28 52,90 19,51

47,1 ,389 ,699
Kontrol Grubu 25 51,15 12,88

Sontest 
Birinci Deney Grubu 28 61,36 14,90

51 2,692 ,010
Kontrol Grubu 25 50,13 15,45

* p <  ,05

Tablo 3.2.1. incelendiğinde, birinci deney grubun-
daki öğrencilerin öntest puanı ortalamaları 52,90; 
kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanı 
ortalamaları 51,15’tir. Birinci deney grubundaki 
öğrencilerin yazılı anlatım becerisi öntest puanı 
ile kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanı 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur 
[t(47,1)=,389, p>,05]. 

Süreç temelli yazma modeli olan 4+1 Planlı 
Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin etkin-
liklerinin uygulandığı birinci deney grubunun 
sontest puanı ortalaması 61,36 iken; mevcut 
Türkçe Öğretim Programı’na göre yazma çalış-
malarının uygulandığı kontrol grubunun sontest 
puanı ortalaması 50,13’tür. Yapılan uygulamalar 
sonucunda birinci deney grubundaki öğrencilerin 

yazılı anlatım becerisi sontest puanı ile kontrol 
grubundaki öğrencilerin yazılı anlatım becerisi 
sontest puanı ortalamaları arasında anlamlı bir 
fark olduğu görülmektedir [t(51)= 2,692, p<,05]. 
Bu bulgu, süreç temelli yazma modeli olan 4+1 
Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli’ne göre 
düzenlenen yazma çalışmalarının öğrencilerin 
yazılı anlatım becerisini olumlu yönde geliştirdiği 
şeklinde yorumlanabilir.

•	Tablo 3.2.2.’de araştırmanın denencesi “İkinci 
deney grubu (6+1 AYDM) ve kontrol grubu 
öğrencilerinin yazılı anlatım becerisi öntest – 
sontest puanları arasında anlamlı bir fark vardır” 
şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda bu denence ile 
ilgili tablo ve yorumlar verilmiştir.

Tablo 3.2.2: İkinci Deney Grubu (6+1 AYDM) ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Yazılı Anla-
tım Becerisi Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Ölçüm Grup N X S Sd. t p

Öntest
İkinci Deney Grubu 28 51,95 20,91

51 ,087 ,931
Kontrol Grubu 25 51,50 16,00

Sontest
İkinci Deney Grubu 28 66,32 21,34

39,24 3,478 ,001
Kontrol Grubu 25 50,66 10,00

* p <  ,05
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Tablo 3.2.2. incelendiğinde, ikinci deney grubun-
daki öğrencilerin öntest puanı ortalaması 51,95; 
kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanı 
ortalaması 51,50’dir. İkinci deney grubundaki 
öğrencilerin yazılı anlatım becerisi öntest puanı 
ile kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanı 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur 
[t(51)=,087, p>,05].    

Süreç temelli yazma modeli olan 6+1 Analitik 
Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin etkin-
liklerinin uygulandığı deney grubunun sontest 
puanı ortalaması 66,32; mevcut Türkçe Öğretim 
Programı’na göre yürütülen yazma çalışmaları-
nın uygulandığı kontrol grubunun sontest puanı 
ortalaması 50,66‘dır. İkinci deney grubundaki 

öğrencilerin yazılı anlatım becerisi sontest puanı 
ile kontrol grubundaki öğrencilerin sontest puanı 
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulun-
muştur [t(39,24)= 3,478, p<,05]. Bu bulgu, süreç 
temelli yazma modeli olan 6+1 Analitik Yazma 
ve Değerlendirme Modeli’ne göre düzenlenen 
yazma çalışmalarının öğrencilerin yazılı anlatım 
becerisini olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu 
şeklinde yorumlanabilir.

•	 Tablo 3.2.3.’de araştırmanın denencesi “Birinci 
deney grubu (4+1 PYDM)  ve ikinci deney grubu 
(6+1 AYDM) öğrencilerinin yazılı anlatım bece-
risi öntest – sontest puanları arasında anlamlı bir 
fark vardır” şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda bu 
denence ile ilgili tablo ve yorumlar verilmiştir.

Tablo 3.2.3: Birinci deney grubu (4+1 PYDM)  ve ikinci deney grubu (6+1 AYDM) Öğrenci-
lerinin Yazılı Anlatım Becerisi Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Ölçüm Grup N X S Sd. t p

Öntest
Birinci Deney Grubu 28 52,90 19,51

54 -,175 ,862
İkinci Deney Grubu 28 51,95 20,91

Sontest
Birinci Deney Grubu 28 61,36 14,90

48,26 1,008 ,319
İkinci Deney Grubu 28 66,32 21,34

* p <  ,05

Tablo 3.2.3. incelendiğinde, birinci deney gru-
bundaki öğrencilerin öntest puanı ortalamasının 
52,90; ikinci deney grubundaki öğrencilerin öntest 
puanı ortalamasının 51,95 olduğu görülmektedir, 
öğrencilerin öntest puanı ortalamaları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır [t(54)=,175, 
p>,05]. Bu bulgu, grupların uygulama öncesi ya-
zılı anlatım becerisi puan ortalamasının birbirine 
yakın olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin 
etkinliklerinin uygulandığı birinci deney grubunun 
sontest puanı ortalaması 61,36 iken; 6+1 Analitik 
Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin etkinlikle-
rinin uygulandığı ikinci deney grubunun sontest 
puanı ortalamasının 66,32’dir. 

Birinci deney grubundaki öğrencilerin yazılı 
anlatım becerisi sontest puanı ile ikinci deney 
grubundaki öğrencilerin sontest puanı ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 
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[t(48,26)= 1,008, p>,05]. İki süreç temelli yaz-
ma modelinin öntest- sontest puanı arasındaki 
fark karşılaştırıldığında 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modeli’nin, 4+1 Planlı Yazma 
Değerlendirme Modeli’ne göre öğrencilerin 
yazılı anlatım becerisini daha fazla geliştirdiğini 
söyleyebiliriz. 

•	 Tablo 3.2.4.’de araştırmanın ikinci denence-
sinin ikinci maddesi “Birinci deney grubu (4+1 
PYDM) ve kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcı 
yazma becerisi öntest – sontest puanları arasında 
anlamlı bir fark vardır” şeklinde düzenlenmiştir. 
Aşağıda bu denence ile ilgili tablo ve yorumlar 
verilmiştir.

Tablo 3.2.4: Birinci Deney Grubu (4+1 PYDM) ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Yaratıcı 
Yazma Becerisi Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Ölçüm Grup N X S Sd. t p

Öntest
Birinci Deney Grubu 28 59,93 6,30

51 -,027 ,978
Kontrol Grubu 25 60,00 12,23

Sontest 
Birinci Deney Grubu 28 63,32 15,63

51 1,104 ,275
Kontrol Grubu 25 58,76 14,28

* p <  ,05

Tablo 3.2.4. incelendiğinde, deney grubundaki 
öğrencilerin öntest puanı ortalaması 59,93 iken; 
kontrol grubundaki öğrenciler öntest puanı 
ortalaması 60,00’dır. Birinci deney grubundaki 
öğrencilerin yaratıcı yazma becerisi öntest puanı 
ile kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanı 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir [t(51)=-,027, p>,05]. 

4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli 
etkinliklerinin uygulandığı deney grubunun son-
test puanı ortalaması 63,32 iken; mevcut Türkçe 
Öğretim Programı’na göre yazma çalışmalarının 

uygulandığı kontrol grubunun sontest puanı orta-
laması 58,76 olduğu görülmektedir.  Birinci deney 
grubundaki öğrencilerin yaratıcı yazma becerisi 
sontest puanı ile kontrol grubundaki öğrencilerin 
sontest puanı ortalamaları arasında anlamlı bir 
farklılık görülmemektedir [t(51)= 1,104, p>,05]. 

•	 Tablo 3.2.5.’de araştırmanın denencesi “İkinci 
deney grubu (6+1 AYDM) ve kontrol grubu 
öğrencilerinin yaratıcı yazma becerisi öntest – 
sontest puanları arasında anlamlı bir fark vardır” 
şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda bu denence ile 
ilgili tablo ve yorumlar verilmiştir.
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Tablo 3.2.5: İkinci Deney Grubu (6+1 AYDM) ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Yazılı Anla-
tım Becerisi Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Ölçüm Grup N X S Sd. t p

Öntest
İkinci Deney Grubu  28 61,36 16,11

51 ,342 ,734
Kontrol Grubu 25 60,00 12,23

Sontest 
İkinci Deney Grubu  28 71,36 18,84

51 2,717 ,009
Kontrol Grubu 25  58,76 14,28

* p <  ,05

Tablo 3.2.5. incelendiğinde, deney grubundaki 
öğrencilerin öntest puanı ortalaması 61,36 iken; 
kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanı 
ortalaması 60,00’dır. İkinci deney grubundaki 
öğrencilerin yaratıcı yazma becerisi öntest puanı 
ile kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir [t(51)=,342, p>,05]. Bu bulgu, 
grupların uygulama öncesi yaratıcı yazma be-
cerisi puan ortalamasının birbirine yakın olduğu 
şeklinde yorumlanabilir. 

6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin 
etkinliklerinin uygulandığı deney grubunun 
sontest puan ortalaması 71,36; mevcut Türkçe 
Öğretim Programı’na göre yazma çalışmaları-
nın uygulandığı kontrol grubunun sontest puan 
ortalaması 58,76’dır. 

İkinci deney grubundaki öğrencilerin yaratıcı yaz-
ma becerisi sontest puanı ile kontrol grubundaki 
öğrencilerin sontest puanı ortalamaları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(39,24)= 2,717, 
p<,05]. Bu bulgu, süreç temelli yazma modeli 
olan 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Modeli’ne göre düzenlenen yazma çalışmalarının 
öğrencilerin yaratıcı yazma becerisini olumlu 
yönde geliştirici etkiye sahip olduğu şeklinde 
yorumlanabilir.

•	 Tablo 3.2.6.’de araştırmanın denencesi “Birinci 
deney grubu (4+1 PYDM) ve ikinci deney grubu 
(6+1 AYDM) öğrencilerinin yaratıcı yazma bece-
risi öntest – sontest puanları arasında anlamlı bir 
fark vardır” şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda bu 
denence ile ilgili tablo ve yorumlar verilmiştir.
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Tablo 3.2.6: Birinci deney grubu (4+1 PYDM) ve ikinci deney grubu (6+1 AYDM) Öğrenci-
lerinin Yaratıcı Yazma Becerisi Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Ölçüm Grup N X S Sd. t p

Öntest
Birinci Deney Grubu 28 59,93 6,30

35,07 ,437 ,665
İkinci Deney Grubu 28 61,36 16,11

Sontest 
Birinci Deney Grubu 28 63,32 15,63

54 1,737 ,088
İkinci Deney Grubu 28 71,36 18,84

* p <  ,05

Tablo 3.2.6.’ye göre, birinci deney grubundaki 
öğrencilerin öntest puanı ortalaması 59,93; ikin-
ci deney grubundaki öğrencilerin öntest puanı 
ortalaması 61,36’dır. Birinci deney grubundaki 
öğrencilerin yaratıcı yazma becerisi öntest puanı 
ile ikinci deney grubundaki öğrencilerin öntest 
puanı ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
olmadığı görülmektedir [t(35,07)=,437, p>,05]. 

4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli et-
kinliklerinin uygulandığı birinci deney grubunun 
sontest puanı ortalaması 63,32 iken; 6+1 Analitik 
Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin etkinliklerinin 
uygulandığı ikinci deney grubunun sontest puanı 
ortalaması 71,36 olduğu görülmektedir. Birinci 
deney grubundaki öğrencilerin yaratıcı yazma 
becerisi sontest puanı ile ikinci deney grubundaki 
öğrencilerin sontest puanı ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [t(54)= 
1,737, p>,05]. İki süreç temelli yazma modeli-
nin öntest-sontest ortalama puanları arasındaki 
fark karşılaştırıldığında 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modeli’nin, 4+1 Planlı Yazma 
Değerlendirme Modeli’ne göre öğrencilerin ya-
ratıcı yazma becerisini olumlu yönde geliştirdiği 
şeklinde yorumlanabilir.

4.  TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgulara 
ilişkin sonuçlara ve bu bağlamda sonuçlarla 
ilgili araştırmanın tartışmalarına ve önerilerine 
yer verilmiştir.

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında birinci 
denencenin yazılı anlatım becerisi ile ilgili sonuç 
ve tartışmaları şöyledir:

•	 Birinci deney grubundaki (4+1 PYDM) öğ-
rencilerin yazılı anlatım becerisi öntest puanı ile 
sontest puanı ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
olduğu görülmektedir. Süreç temelli yazma modeli 
4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli’ne 
göre düzenlenen yazma çalışmalarının öğren-
cilerin yazılı anlatım becerilerini olumlu yönde 
geliştirici bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 
Bu fark Şentürk’ün (2009) bulgularıyla benzerlik 
göstermektedir.

•	İkinci deney grubundaki (6+1 AYDM) öğren-
cilerin yazılı anlatım becerisi öntest puanı ile 
sontest puanı ortalamaları arasında anlamlı bir 
fark bulunmaktadır. Bu fark Blasingame (2000), 
Mclntyre’nin vd. (2010) araştırma bulgularıyla 
benzerlik göstermektedir.
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•	Kontrol grubundaki (4+1 PYDM) öğrencilerin 
yazılı anlatım becerisi öntest puanı ile sontest 
puanı ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
görülmemektedir. 

•	 Kontrol grubundaki (6+1 AYDM) öğrencilerin 
yazılı anlatım becerisi öntest puanları ile sontest 
puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamakta-
dır. Türkçe Öğretim Programı’na göre yürütülen 
yazma çalışmaları öğrencilerin yazılı anlatım 
becerilerini geliştirmede yeterli değildir. Bu bulgu 
Özkara (2007), Ülper (2008) ve Şentürk’ün (2009) 
araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. 

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında birinci 
denencenin yaratıcı yazma becerisi ile ilgili 
sonuç ve tartışmaları şöyledir:

•	 Birinci deney grubundaki (4+1 PYDM) öğ-
rencilerin yaratıcı yazma becerisi öntest puanı 
ile sontest puanı ortalamaları arasında anlamlı 
bir fark bulunmamaktadır.

•	İkinci deney grubundaki (6+1 AYDM) öğ-
rencilerin yazılı anlatım becerisi öntest puanı 
ile sontest puanı ortalamaları arasında anlamlı 
bir fark bulunmaktadır. 6+1 Analitik Yazma 
ve Değerlendirme Modeli’ne göre düzenlenen 
yazma çalışmalarının öğrencilerin yaratıcı yazma 
becerisini olumlu yönde geliştirici bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir.

•	Kontrol grubundaki öğrencilerin yaratıcı yazma 
becerisi öntest puanı ile sontest puanı ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında ikinci 
denencenin yazılı anlatım becerisi ile ilgili sonuç 
ve tartışmaları şöyledir:

•	Birinci deney grubundaki (4+1PYDM) öğ-
rencilerin yazılı anlatım becerisi sontest puanı 
ile kontrol grubundaki öğrencilerin ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır ve bu 
fark 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli 
lehinedir. 

•	İkinci deney grubundaki (6+1 AYDM) öğren-
cilerin yazılı anlatım becerisi sontest puanı ile 
kontrol grubundaki öğrencilerin sontest puanı 
ortalamaları arasında 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modeli lehine anlamlı bir fark 
olduğu görülmektedir. Bu fark Özkara (2007) 
ve DeJarnette’nin (2008)  bulgularıyla benzerlik 
göstermektedir. 

•	Birinci deney grubundaki (4+1 PYDM) öğ-
rencilerin yazılı anlatım becerisi sontest puanı 
ile ikinci deney grubundaki (6+1 AYDM) öğ-
rencilerin sontest puanı ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark bulunamamıştır. İki süreç temelli 
yazma modelinin öntest- sontest puanı arasındaki 
yükseliş karşılaştırıldığında 6+1 Analitik Yazma 
ve Değerlendirme Modeli’nin, 4+1 Planlı Yazma 
Değerlendirme Modeli’ne göre öğrencilerin yazılı 
anlatım becerisini geliştirmede daha etkili olduğu 
görülmektedir. 

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında ikinci 
denencenin yaratıcı yazma becerisi ile ilgili 
sonuç ve tartışmaları şöyledir:

•	 Birinci deney grubundaki (4+1 PYDM) öğ-
rencilerin yaratıcı yazma becerisi sontest puanı 
ile kontrol grubundaki öğrencilerin ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. 
Grupların yaratıcı yazma becerileri sontest or-
talamaları karşılaştırıldığında 4+1 Planlı Yazma 
Değerlendirme Modeli lehine öğrencilerin yazılı 
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anlatım becerilerini olumlu yönde bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir. Bu bulgu, sürece dayalı 
yazılı anlatım becerisini geliştirmeye yönelik 
farklı düzeylerde Beydemir (2010) ve Ak (2011) 
tarafından yapılan çalışmaların ortaya koyduğu 
bulgularla benzerlik göstermektedir.

•	İkinci deney grubundaki (6+1 AYDM) öğrencilerin 
yaratıcı yazma becerisi sontest puanı ile kontrol 
grubundaki öğrencilerin sontest puanı ortalama-
ları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır ve 
bu fark 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Modeli lehinedir. Bu bulguyu Erdoğan’ın (2012) 
araştırma bulguları desteklemektedir.

•	 İki süreç temelli yazma modelinin öntest-sontest 
ortalama puanları arasındaki fark karşılaştırıldı-
ğında 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Modeli’nin, 4+1 Planlı Yazma Değerlendirme 
Modeli’ne göre öğrencilerin yaratıcı yazma 
becerilerini olumlu yönde geliştirici bir etkiye 
sahip olduğu bulunmuştur.

Süreç temelli yazma modellerinin ilkokul dördün-
cü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine 
etkisinin incelendiği bu araştırma sonucunda elde 
edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki önerilerde 
bulunulmuştur:

•	Süreç temelli yazma modelleriyle yapılan ça-
lışmaları; öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini 
anlamlı şekilde etkilediği bulunmuştur. Bu nedenle 
süreç temelli yazma modelleri ilkokul dördüncü 
sınıflara uygulanabilir.

•	 Süreç temelli yazma modelleri ile yapılan 
çalışmaları; öğrencilerin yazılı anlatım becerile-
rini anlamlı şekilde etkilediği bulunmuştur. Bu 
nedenle ilkokul dördüncü sınıflara uygulanabilir.

•	Öğretmenlere süreç temelli yazma modellerin-
den en az üç tanesini öğretici eğitim verilmelidir 
ve ortak yazma modelleri ile desteklenmelidir.

•	 Öğrencilerin yazma eğilimini arttırmak için 
yazma konularını öğrencinin ilgi, istek ve ihti-
yaçları doğrultusunda yaratıcı yazma çalışmaları 
içinde verilmelidir ve yazma sonrası öğrencilere 
öz değerlendirme ve akran değerlendirme için 
fırsat verilmelidir.

•	 Süreç temelli yazma çalışmalarının aşamalarını 
oluşturan hazırlık ve planlama bölümleriyle ilgili 
farklı etkinlik planları hazırlanabilir ve öğrencilere 
uygulanabilir.

•	Bir süreç temelli yazma modelinin farklı sınıf 
düzeylerindeki etkisinin incelendiği araştırmalar 
yapılabilir.

•	 Süreç temelli yazma modellerinin sınıf düzey-
lerinde hangi metin türünü geliştirici etkisinin 
incelendiği araştırmalar yapılabilir.
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ALT VE ÜST SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDE BULUNAN ÇOCUKLARIN
ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF THE ATTITUDE TOWARDS TO THE EN-
VIROMENT OK THE KIDS WITH AND LOWER AND UPPER SOCİO-

EKONOMIC

Ezgi AKINCI DEMİRBAŞ1 , Figen GÜRSOY2

1Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Özet: Bu araştırmada, alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyde 
bulunan çocukların çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi 
ve çocukların çevreye yönelik tutumlarında bazı değişken-
lerin anlamlı farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma Kırıkkale il merkezinde Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarındaki alt ve 
üst sosyo-ekonomik düzeyde bulunan ve 7.sınıfa devam 
eden toplam 300 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada 
çocuk ve aile hakkında gerekli bilgileri toplayabilmek için 
araştırmacı tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu” , 
çocukların çevreye yönelik tutumlarını belirlemek amacıy-
la, Gökçe ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen ve 
geçerliliği yapılan “ İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum 
Ölçeği (İÇTÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; alt ve 
üst sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların çevre tutum 
puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 
Alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların cinsiyet 
ve baba çalışma durumunun çevre tutum puanlarında 
anlamlı farklılığa yol açtığı (p<0.05), üst sosyo-ekonomik 
düzeyde bulunan çocukların doğum sırası ve anne çalışma 
durumunun çevre tutum puanlarında anlamlı farklılığa yol 
açtığı (p<0.05) belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Çevre, Çevre eğitimi, İlköğretim, 
Çevre Tutumu

Abstract: In this study, it is aimed to determine attitude 
towards to the environment upper and lower socio-economic 
level of the children and to examine whether some of the 
variables causeing significant differences. The investiga-
tion has beeen managed upper and lower socio-economic 
level on total 300 kids who continue to seventh grade 
and the Directorate of Education in primary school in 
the city center on Kırıkkale. In the research, to gather the 
necessary information about the kids and family “General 
Information Form” designed by the researcher, With aim 
of defining of kids in order to determine attitudes towards 
to the environment “ Environment Attitude Questionnaire 
For Elementary School students” which was developed by 
Gökçen ve her friends (2006) has been used. As a result 
of this study, it  was determined a significant difference 
between the scores of environmental attitudes of  lower and 
upper socio-economic status of the children. It has defined 
that gender and working status of the father the lower 
socio-economic of the kids level, the environment caused 
by differences in attitude scores (p <0.05), it has defined 
that the children’s order of birth and working status of the 
mother significant difference in condition caused in the 
upper socio-economic of the kids level by environmental 
attitude scores (p <0.05).

Key Words: Environment, Environment Education, El-
ementary Education, Environmental Attitude
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1.GİRİŞ

Yetmişli yıllara kadar çevre denildiğinde, iki farklı 
çevre akla gelmekteydi: Bireyin içinde yaşadığı, 
ev, mahalle, köy, şehir gibi farklı mekânlardan 
oluşan coğrafi (mekânsal) çevre ve arkadaşlar, 
akrabalar, komşular, aile üyeleri, yaşıtlar gibi in-
sanlardan oluşan toplumsal (beşeri) çevre. Kısaca, 
bu dönemde genel olarak “çevre” insanların içinde 
yaşadığı ve faaliyetlerini sürdürdüğü dış ortam 
olarak tanımlanmaktaydı. Fakat seksenli yıllardan 
itibaren bu tanım sorgulanmaya başlandı ve çevre 
kavramı hem genişledi hem de karmaşık boyutlara 
ulaştı. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde çevrenin 
doğal (fiziki) boyutunun yanı sıra, kültürel, politik, 
iktisadi, ekolojik, sosyal, psikolojik boyutları da 
tartışılmaya ve çevre kavramının çok boyutlu 
ve karmaşık bir ilişki ve etkileşimler zincirinden 
oluştuğu yüksek sesle dile getirilmeye başlandı 
(Atasoy 2006).

Çevreye bir bütün olarak evrensel düzeyde sahip 
çıkılması ve çevre sorunlarının daha derinlemesine 
ele alınarak çözümlerinin bulunmasına yönelik 
araştırma ve tartışmalar 1970‟li yıllardan sonra 
artmış, 1972 Stockholm Dünya Çevre Konferansı 
ile ayrı bir önem ve hız kazanmıştır. Hem dünya 
çevre politikasının dönüm noktası sayılan bu 
konferanstan sonra çevre bilincine yönelik giderek 
artan ilgi, konunun ulusal ve uluslararası düzeyde 
yasal nitelik kazanmasını sağlamıştır ((Nazlıoğlu 
1991, Yıldırım 1997). 

Bilim insanlarınca çevre bilinci kavramıyla vur-
gulanmaya çalışılan üç temel öğe; çevre bilgisi, 
çevreye yönelik tutumlar ve çevreye yararlı davra-
nışlar şeklinde sıralanmaktadır (Erten 2004). Çevre 
eğitimi, çevrenin korunması için tutumların, değer 
yargılarının, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, 

çevre dostu davranışların gösterilmesi ve bunların 
sonuçlarının görülmesi sürecidir. Çevre eğitiminin 
birey için erken yaslarda başlaması önemlidir. 
Çünkü okul öncesi ve okul çağlarında oluşan 
ilgiler ve tutumlar gelecekte, bireyde kazanılması 
istenilen davranışların temelini oluşturur.

Özellikle çocukluk çağında ve genç yaşta oluşan 
değer yargıları ve tutumlar, erken yaşlarda doğayla 
olan etkileşimde empatinin gelişmesi ve doğa 
sevgisinin oluşmasında önemlidir (Erten 2006). 
Eğitimin amacının öğrencileri yasama hazırlamak 
ve yasamda karsılaşacakları problemlerin üste-
sinden gelecek yeterliliklerle donatmak olduğu 
hatırlanacak olursa, bu bağlamda çevre ve çevre 
sorunlarının öğretim programlarında günümüz 
şartlarına uygun bir şekilde yer alması çevre eği-
timinin etkililiği bakımından son derece önemli 
olacaktır (Sever ve Samancı 2002). 

Öğrencilerin çevre konusunda olumlu tutuma 
sahip olmaları etkili bir çevre eğitimiyle müm-
kündür. Çevre eğitiminde ilgi ve tutumlar büyük 
önem taşımaktadır. Kişilerin çevreye yönelik 
davranışlarında sahip oldukları bilgilerin yanı sıra 
ilgi ve tutum gibi özelliklerinin etkili olduğunu 
vurgulamaktadırlar. 

Çevreye yönelik bilinçli tutum; bireylerin çevre 
bilincini, çevre bilgisini ve çevre ahlakını olum-
lu yönde etkiler. Bu düşünceden hareketle, bu 
çalışmada alt ve üst sosyo ekonomik düzeyde 
bulunan çocukların çevreye yönelik tutumlarında; 
çevre tutum puanı, cinsiyet, doğum sırası, anne-
baba çalışma durumu değişkenlerinin etkili olup 
olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
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2.MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmada alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyde 
bulunan çocukların çevreye yönelik tutumlarının 
belirlenmesi, çevreye yönelik tutumlarının bazı 
değişkenler açısından farklılık yaratıp yaratma-
dığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Kırıkkale il merkezin-
de bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
2011–2012 öğretim yılı bahar döneminde seçilen 
ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemi, Kırıkkale il merkezinde bulunan il-
köğretim okullarında öğrenim gören 13-14 yaş 
grubundaki öğrencilerden tesadüfi örneklem 
yöntemi ile belirlenen, araştırmaya gönüllü katılan 
toplam alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan 150 
çocuk ile üst sosyo-ekonomik düzeyde bulunan 
150 çocuk olmak üzere toplam 300 çocuktan 
meydana gelmektedir.

2.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmada çocuk ve ailesi hakkında bilgileri 
toplayabilmek için araştırmacı tarafından geliş-
tirilen “Genel Bilgi Formu” ile çocukların çevre 
tutum düzeylerinin belirlemek amacıyla, Gökçe 
ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen 
“İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum Ölçeği” 
kullanılmıştır.

Araştırmada çocukların kendilerine ve ailelerine 
ilişkin bazı bilgileri toplayabilmek amacıyla araş-
tırmacı tarafından geliştirilen ve çocuğun yaşını, 
cinsiyetini, doğum sırasını, kardeş sayısını, anne 
ve babanın; yaşını, öğrenim düzeyini, çalışma 
durumunu, meslek durumunu, gelir durumunu, 

oturdukları yeri belirlemeye yönelik sorulardan 
oluşan “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır.

İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum Ölçeği 
(İÇTÖ)’ nin geçerlilik çalışması Gökçe ve ar-
kadaşları (2006) tarafından yapılmıştır. Ölçekte 
yer alan tutum ifadeleri oluşturulurken ilköğretim 
programları tüm dersler açısından incelenmiş, 
çevreyle ilgili amaçlar çıkarılmış, özellikle tu-
tum boyutundaki amaçlar göz önüne alınmıştır. 
İlköğretim programlarında yer alan amaçlar ve 
içerikler göz önünde bulundurularak ve ilgili 
alan yazın incelenerek ölçekteki tutum ifadeleri 
yazılmıştır. Hazırlana taslak ölçek Mayıs-Haziran 
2005’de İlköğretim 8.sınıfta okuyan 225 öğren-
ciye uygulanmıştır. Taslak ölçekten elde edilen 
veriler kullanılarak ölçeğin güvenirliği ve geçerliği 
belirlenmiştir (Gökçe ve ark, 2006). Bu amaçla 
Likert tipi ölçekler için en uygun olan Cronbach 
Alpha katsayısı (Tezbaşaran 1997) hesaplanmış 
ve. 87 olarak bulunmuştur. Bu değer güvenirlik 
için yeterli görülmüştür. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin çevreye yönelik tutum ölçeğinden 
aldıkları puanların aritmetik ortalaması 86.86’dır. 
Elde edilen puanların standart sapması 9.62 olarak 
bulunmuştur.

Geliştirilen “İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum 
Ölçeği (İÇTÖ)” likert tipi bir ölçektir. Olumlu 
maddeler için puanlama 3-katılıyorum, 2-karar-
sızım, 1-katılmıyorum biçiminde belirlenmiştir. 
Olumsuz maddeler ise 1-katılıyorum, 2-kararsı-
zım, 3-katılmıyorum biçiminde puanlanmıştır. 
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 34, en 
yüksek puan ise 102’dir.
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2.3. Veri Toplama Yöntemi

Araştırma kapsamına alınan Kırıkkale il Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda uygula-
ma yapılabilmesi için gerekli izinler alındıktan 
sonra çocuklara uygulanmıştır. Alt ve üst sosyo 
ekonomik düzeyde bulunan çocukların belirlen-
mesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce tespit 
edilmiş okullardan yararlanılmıştır. Kırıkkale 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alındıktan 
sonra okul müdürleri ile görüşülmüş ve alt ve 
üst sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocuklara 
“Genel Bilgi Formu” ve “İlköğretim Öğrencileri 
Çevre Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Genel bilgi 
formu ve İlköğretim öğrencileri çevre tutum 
ölçeği örneklemdeki çocuklara 1 ders süresince 
(40 dakika) araştırmacı tarafından uygulanmış 
olup, çocuklar tarafından doldurulduktan sonra 
toplanmış ve kontrol edilmiştir. Eksik doldurulan 
ölçek çocuklara geri verilerek tamamlanması 
istenmiştir. 300 tane ölçek değerlendirilmeye 
alınmıştır. Araştırma verileri 2011-2012 eğitim 
öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Öl-
çekler eksiksiz olarak toplandıktan sonra verilerin 
analizi yapılmıştır.

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi

Verilerin değerlendirilmesi ve analizi iki aşamada 
gerçekleşmiştir. Öncelikle İlköğretim Öğrencileri 
Çevre Tutum Ölçeği puanı elde edilmiş ve daha 
sonra da bu puanlarla ilgili değişkenler istatistik-
sel açıdan karşılaştırılmıştır. Genel Bilgi Formu 

ve İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum Ölçeği 
kullanılarak toplanan veriler; SPSS istatistik 
programı ile bilgisayara kaydedilmiştir.

Araştırmaya dâhil edilen alt ve üst sosyo-ekonomik 
düzeyde bulunan çocukların çevre tutumlarının 
incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmanın 
analizleri öncelikle, İlköğretim Çevre Tutum 
Ölçeği’nden elde edilen puanların normal dağılıp 
dağılmadı test edilmiştir. Bu amaçla Kolmogorov-
Smirnov Tek Örneklem Testi’nden yararlanılmıştır.

Kolmogorov-Simirnov normal dağılım test so-
nuçları incelendiğinde; alt sosyo-ekonomik ve üst 
sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların çevre 
tutum puanlarının normal dağılım göstermediği 
dikkat çekmektedir (p<0.05). Bu puanların normal 
dağılım göstermemesi nedeniyle nonparametrik 
istatiksel yöntemlerin kullanılmasına karar veril-
miştir. Bu doğrultuda çocukların çevre tutumlarına 
yönelik puanların çeşitli değişkenlerin farklılık 
yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla “Mann 
Whitney U Testi” ile “Kuruskal Wallis Testi” 
kullanılmıştır (Büyüköztürk 2007).

3.BULGULAR

İlköğretim okullarındaki Alt ve üst sosyo-ekono-
mik düzeyde bulunan çocukların çevreye yönelik 
tutumlarında çevre tutum puanı, cinsiyet, doğum 
sırası, , anne-baba çalışma durumu değişkenlerinin 
etkili olup olmadığına yönelik bulgular tablolar 
halinde sunularak ilgili kaynaklarla desteklenerek 
tartışılmıştır.
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Tablo 1. Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeyde Bulunan Çocukların Çevreye Yönelik Tutumla-
rına Ait Mann Whitney U Testi Sonuçları

Çevre Ttutum Puanı Mann-Whitney U

Gruplar N Ort. Min. Mak. Sıra Ort. Sıra Top. U p

Üst soyo-
ekonomik 
düzey

150 85,71 68 98 164,58 24687,00 9138,000 0,005*

Alt sosyo-
ekonomik 
düzey

150 83,16 49 101 136,42 20463,00

Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutumlarına ait 
puanları incelendiğinde alt sosyo-ekonomik dü-
zeyde bulunan çocuklar ile üst sosyo-ekonomik 
düzeyde bulunan çocukların çevre tutum puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu (x²(2)=0,005, 
p<0.05) belirlenmiştir. Bu sonuç çocukların çevreye 
yönelik tutumlarında sosyo-ekonomik düzeyin 
etkili olduğunu göstermektedir. Çocukların puan 
ortalamalarının ölçekten alınabilecek en yüksek 
puana daha yakın olması çevreye yönelik tutum-
larının yüksek olduğunun ipuçlarını vermektedir.

Özdemir (1987)’de “Türkiye’de Toplumsal Değişme 
ve Çevre Sorunlarına Duyarlılık” isimli çalışmasında 

bireylerin gelirleri ile çevre sorunlarına duyarlılık 
dereceleri arasında doğru bir orantı saptamıştır. 
Gelir düzeyi yükseldikçe çevre sorunlarına yönelik 
duyarlılık derecesi de yükselmekte, gelir düzeyi 
düştükçe çevre sorunlarına duyarlılık derecesi de 
düşmektedir.

Aile gelir durumu, yaşanılan yer ve aile tutumu ne 
kadar yüksek ise çocukta kazandırılması gereken 
tutum ve davranış o kadar kuvvetli olur. Çocuk 
daha çok uyarıcıyla karşı karşıya geleceği için daha 
çok araştırmacı ve öğrenme konumunda olacaktır. 
Buda çocukta çevreye karşı daha tutumlu ve çevre 
bilincini yüksek kılacağı düşünülmektedir.

Tablo 2. Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeyde Bulunan Çocukların Cinsiyetlerine Göre Çev-
reye Yönelik Tutumlarına Ait Mann Whitney U Testi  Testi Sonuçları

Çevre Tutum Puanı Mann-Whitney U

Gruplar Cinsiyeti N Ort. Min. Max. Sıra 
Ort.

Sıra 
Top.

U p

Üst sosyo-
ekonomik 
düzey

Kız 75 86,08 74 98 77,35 5801,0 2674,0 0,601

Erkek 75 85,34 68 98 73,65 5524,0

Alt sosyo-
ekonomik 
düzey

Kız 75 85,01 70 101 83,99 6299,5 2175,5 0,017*

Erkek 75 81,30 49 96 67,01 5025,5
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Çocukların cinsiyete göre çevreye yönelik tutum 
puanları incelediğinde; üst sosyo-ekonomik düzeyde 
bulunan çocukların çevre tutum puanı çocuğun 
cinsiyetine göre anlamlı farklılık (x²(2)=0,601, 
p>0.05) göstermemektedir. Fakat alt sosyo-eko-
nomik düzeyde bulunan çocukların çevre tutum 
puanı çocuğun cinsiyetine göre anlamlı farklılık 
(x²(2)=0,017, p<0.05) göstermektedir. Hangi grup 
arası farklılık olduğunu belirleyebilmek amacıyla 
grup arasında Mann Whitney U Test yapılmış, 
farklılığın kız çocuklardan kaynaklandığı sap-
tanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda çocuğun 
cinsiyetinin kız olması çocukların çevreye yö-
nelik tutumlarını etkilediği söylenebilir. Ökeşli 
(2008) Bodrum’da ilköğretim ikinci kademe 
öğrencilerinin kız ve erkek öğrenciler açısından 
yapılan karşılaştırmada çevresel bilgi yönünden 
fark olmamasına rağmen çevreye karşı geliştirilen 

tutumda kız öğrencilerin erkek öğrencilerden 
daha ileri oldukları belirlenmiştir.

Ünal (2009) ilköğretim öğrencilerinin çevreye 
yönelik bilgi tutum duyarlılık ve katılımlarına 
göre Çorlu’da yaptığı çalışmada; kız öğrenci-
lerin çevreye yönelik bilgi, ilgi, sorumluklar ve 
tutum açısından erkeklere göre daha üst seviyede 
olduklarını gözlemiştir.

Aile gelir durumu düşük olan, eğitim ve sağlık 
olanaklarından uzak olan bölgelerde kız çocukları 
okula gidemiyorlardı ya da gönderilmiyordu. 
Ama zamanla o bölgelere yatırımların arttırılması 
ve olanakların iyileştirilmesi ile aileler daha iyi 
duruma geldi. Sivil toplum derneklerinin, eği-
timcilerin katkısı ile aileler daha bilinçli oldular. 
Buda ailelerin kız çocuklarına önem verme, okula 
gönderme, eğitim alma gibi kavramları ön plana 
çıkardığı düşünülebilir.

Tablo 3. Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeyde Bulunan Çocukların Doğum Sırasına Göre 
Çevreye Yönelik Tutumlarına Ait Kruskal Wallis H Testi Sonuçları

Çevre Tutum Puanı Kruskal Wallis H Testi 
Gruplar Doğum sırası N Ort. Min. Max. Sıra Ort. Ki-

Kare
sd p Anlamlı 

Fark
Üst sosyo-
ekonomik 
düzey

İlk çocuk 55 86,45 68 98 82,01 10,565 2 0,005* 1-2

1-3
Ortanca veya 
ortancalardan 
biri

30 82,86 68 91 52,55

Son çocuk 65 86,40 77 97 80,58
Alt sosyo-
ekonomik 
düzey

İlk çocuk 54 84,18 67 98 80,44 1,456 2 0,483

Ortanca veya 
ortancalardan 
biri

54 82,07 49 97 70,37

Son çocuk 42 83,23 63 101 75,74

Çocukların doğum sırasına göre çevreye yönelik 
tutum puanları incelendiğinde; alt sosyo ekonomik 

düzeyde bulunan çocukların çevre tutum puan-
ları çocukların doğum sırasına göre anlamlı bir 
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farklılık (x²(2)=0,483, p>0.05) göstermemektedir. 
Üst sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların 
çevre tutum puanları çocukların doğum sırasına 
göre anlamlı bir farklılık (x²(2)=0,005, p<0.05) 
göstermektedir. Hangi grup ya da gruplar arası 
farklılık olduğunu belirleyebilmek amacıyla 
gruplar arasında Mann Whitney U test yapılmış, 
farklılığın üst sosyo ekonomik düzeyde bulunan 
çocukların doğum sırasına göre ilk çocuk olma-
larından kaynaklandığı saptanmıştır. Bu durumda 
ilk çocuk olma çocukların çevreye yönelik tu-
tumlarını etkilediği söylenebilir. 

Uzun ve Sağlam tarafından (2006) yılında yapı-
lan “Orta Öğretimde Çevreye Yönelik Bilgi ve 

Tutumun Öğrenci Profiline Göre Değerlendi-
rilmesi” adlı çalışmada, Ailedeki birey sayısına 
göre çevresel bilgi ve tutum puanları arasındaki 
farka bakıldığında, daha az çocuklu ailelerden 
gelen çocukların bu ortalamaları, çok kardeşi 
olanlara oranla yüksek ve anlamlı bulunmuştur.

İlk çocuklar doğdukları andan itibaren biyolojik 
olarak anne-babanın zamanı, sevgisi ve şefkati 
için mücadele etmeye başlar. Ailelerinin “ilk göz 
ağrısı” diye gösterilen dikkat ve özenin payı çok 
büyüktür. Tek çocuklu ailelerde; çocuk için ayrılan 
zaman çok çocuklu ailelere göre daha fazladır. 
Ailede tek çocuk olma çok çocuğa oranla daha iyi 
yaşam ve eğitim imkânlarına sahiptir denilebilir.

Tablo 4. Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeyde Bulunan Çocukların Anne Çalışma Durumuna 
Göre Çevreye Yönelik Tutumlarına Ait Kruskal Wallis H Testi Sonuçları

Çevre Tutum Puanı Mann-Whitney U
Gruplar Anne 

çalışma 
durumu

N Ort. Min. Max. Sıra Ort. Sıra Top. U p

Üst sosyo-
ekonomik 
düzey

Çalışıyor 44 87,41 68 98 88,74 3816,0 1688,0 0,013*

Çalışmıyor 106 85,05 82 97 69,42 7359
Alt sosyo-
ekonomik 
düzey

Çalışıyor 43 88 65 101 70,83 3045,5 2099,5 0,403

Çalışmıyor 107 83,16 49 98 77,38 8279,5

Çocukların anne çalışma durumuna göre çevreye 
yönelik tutum puanları incelendiğinde; üst sos-
yo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların çevre 
tutum puanları annenin çalışma durumuna göre 
anlamlı farklılık (x²(2)=0,013, p<0.05) göster-
mektedir. Alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan 
çocukların çevre tutum puanları annenin çalışma 
durumuna göre de anlamlı farklılık (x²(2)=0,403, 
p>0.05) göstermemektedir. Puan ortalamalarına 
bakıldığında alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyde 

bulunan çocukların annelerinin çalışıyor olması 
çevreye yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu 
görülmektedir.

Özdemir (2003)’de “İlköğretim Sekizinci Sınıf 
Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Bilinçlerinin 
Araştırılması” isimli çalışmasında anneleri iyi 
eğitim alan ve mesleği memur olan öğrencilerin 
çevre bilgisi düzeylerinin diğer öğrencilere oranla 
yüksek olduğunu belirlemiştir. 
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Bu durum da düzenli bir geliri olan memur 
grubunun çocuklarına sundukları imkânlar ve 
eğitim düzeylerinin, onların çocuklarının çevreye 

yönelik bilgi kazanmalarında olumlu etki yaptığı 
şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 5. Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeyde Bulunan Çocukların Baba Çalışma Durumuna 
Göre -Çevreye Yönelik Tutumlarına Ait Kruskal Wallis H Testi Sonuçları

Gruplar Çevre Tutum Puanı Kruskal Wallis H Testi 

Gruplar
Baba 
çalışma 
durumu

N Ort. Min. Max. Sıra 
Ort.

Ki-
Kare

U p Anlamlı 
Fark

Üst sosyo-
ekonomik 
düzeyde 
bulunan

Çalışıyor 133 85,50 68 98 73.46 2.829 2 0,243

Çalışmıyor 2 89 68 92 105.0

Emekli 15 87,13 77 93 89.67

Alt sosyo-
ekonomik 
düzey

Çalışıyor 126 83,30 49 101 76,10 9.300 2 0,010* 1-3

2-3Çalışmıyor 17 79,05 63 92 55,18
Emekli 7 90,42 82 98 114,1

Çocukların baba çalışma durumuna göre çev-
reye yönelik tutum puanları incelendiğinde; üst 
sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların 
çevre tutum puanları babanın çalışma durumu-
na göre anlamlı farklılık (x²(2)=0,243, p>0.05) 
yaratmamaktadır. Alt sosyo-ekonomik düzeyde 
bulunan çocukların da çevre tutum puanları ba-
banın çalışma durumuna göre anlamlı farklılık 
(x²(2)=0,010, p<0.05) yaratmaktadır. Örneklem 
grubunda üst ve alt sosyo-ekonomik duruma 
bakıldığında çalışan babaların daha çok olduğu 
görülmektedir. Puan ortalamaları ise; üst sosyo-
ekonomik düzeyde bulunan babaları çalışmayan 
çocuklar ile alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan 
babaları emekli olan çocukların çevreye yönelik 
tutumlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Uzun ve Sağlam’da (2005) yaptıkları “Sosyo-
Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre 
Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi” adlı ça-
lışmada, örgencilerin aile gelir seviyesi, ailedeki 

birey sayısı, ebeveynlerinin çalışma durumlarını 
dikkate alarak yüksek, orta ve düşük sosyo-eko-
nomik gruplar oluşturulmuşlardır. Bu gruplar 
arasında da çevre bilinci ve çevre akademik 
başarısı yönünden anlamlı bir fark olup olmadığı 
araştırılmış, elde edilen sonuçlara göre, “orta” 
sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin çevre 
bilinci ortalamasının, “yüksek ve düşük sosyo-
ekonomik” gruplara dâhil öğrenci ortalamalarından 
farklı ve “orta seviye grubu” lehine olduğunu 
saptamışlardır.

Çalışmak isteyip işsiz kaldığı için evde olmak 
zorunda kalan bir baba büyük ihtimalle ruh 
halinin kötü olması nedeniyle çocuğunu olum-
suz etkileyecektir. Ama çalışmamak, babanın 
kendi tercihi ya da geçici bir süre için yaşanan 
bir durumsa baba ve çocuk arasında güzel bir 
bağın ve paylaşımın yaşanması için harika bir 
fırsat olabilir. Baba evdeki zamanlarını sevecen 
ve ilgili şekilde çocuğuyla geçiriyorsa çocuğun 
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yaşına bağlı olarak sosyal, duygusal ve zihinsel 
gelişim bakımından pek çok fayda sağlayabilir.

4.SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmada, Kırıkkale il merkezinde bulunan Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarına 
devam etmekte olan alt ve üst sosyo-ekonomik 
düzeyde bulunan öğrencilerinin çevreye yönelik 
tutumlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Bu 
bağlamda, çevreye yönelik tutumlarında, çevre 
tutum puanları, cinsiyet, doğum sırası, anne-baba 
çalışma durumlarının farklılık yaratıp yaratma-
dığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda; alt ve üst sosyo-ekonomik 
düzeyde bulunan çocukların çevre tutum puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 
Alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların 
cinsiyet ve baba çalışma durumunun çevre tutum 
puanlarında anlamlı farklılığa yol açtığı (p<0.05), 
üst sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların 
doğum sırası ve anne çalışma durumunun çevre 
tutum puanlarında anlamlı farklılığa yol açtığı 
(p<0.05) belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda;

1. Çevre için eğitim; her yaş, eğitim ve mes-
lekteki kişilere belli bir program dâhilinde 
verilmelidir. Çevre için eğitim sürekli, katı-
lımlı ve dengeli kalkınma sistemi içerisinde 
yaşamın her basamağında ve toplumun tüm 
katmanlarında verilmelidir. 

2. Çevre için eğitim ailede başladığına göre bu 
eğitim mutlaka anne ve babaları da kapsa-
malıdır. Çocuğun çevre bilinci, çevre ahlâkı 
ve doğa duyarlılığının şekillenmeye başladığı 
yer aile olduğu gibi, ekolojik kültür ve doğa 

– insan ilişkilerinin kural ve yöntemlerinin 
de ilk öğretildiği veya örnek aldığı yer yine 
ailedir. Aile içinde veya aile dışında gerçekle-
şen olumlu çevresel faaliyetler, anne-babanın 
olumlu tutum ve davranışları er ya da geç 
çocuklara da yansıyacaktır. Bu açıdan anne ve 
babaların, çocukların model ve örnek aldıkları 
öncelikli yetişkinler oldukları gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. Çevre için eğitim konularında 
mutlaka okul – toplum ve okul – aile iletişimi 
arttırılmalı ve öğretmen-veli etkileşimi ile 
öğrencinin başarısı ve katılımı sağlanmalıdır. 
Unutulmaması gerekir ki eğitimin başlangıç 
noktası ailedir.

3. İlköğretim çağı çocukları, doğada renk, çeşit-
lilik olduğunu algılamaya, başkalarıyla ilişki 
kurmaya baslar. Bu yüzden çevresel eğitimde 
deney-gözlem ve laboratuar çalışmalarıyla 
göstererek yapılan öğretimler daha kalıcı 
olabilmektedir. 

4. Öğrencilerin en çok duyarlılık kazanmasını 
sağlayan hayvan sevgisi öğrencilere küçük 
yaştan itibaren aşılanmalı, bu yolla çevreyle 
ilgili diğer konulara da yaklaştırılmalı ve okul-
larda çevre ile ilgili etkinlikler arttırılmalıdır.

5. Okul öncesi eğitimden başlamak üzere, ilköğ-
retim, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak 
sıralanan örgün eğitimde, çevre eğitimine 
yönelik programlar bütünleşmiş bir anlayışla 
hazırlanmalıdır. Çevre eğitimi konularının her 
sınıf ve her dersin programında aşamalı ve 
öğrencilerin gelişimine paralel olacak biçimde 
yer alması sağlanmalıdır.

6. Çevre eğitimi anlayışının tüm okul düzeyle-
rindeki öğrencilerimize özellikle ilköğretim 
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düzeyindeki öğrencilerimize kazandırılabilme-
si, ancak bu yöndeki eğitime önem vererek, 
öğrencilere bu konuda gerekli bilgi, beceri ve 
duyarlılığın kazandırılması ile mümkündür. Bu 
amaçla bu çalışmanın benzeri çalışmalar tüm 
öğretim düzeylerinde yapılmalıdır. Böylelikle 
tüm eğitim düzeylerindeki öğrencilerin çevreye 
karşı olan bilgi düzeyleri karşılaştırılabilir. 

7. İlköğretim çağı çocukları, doğada renk, çeşit-
lilik olduğunu algılamaya, başkalarıyla ilişki 
kurmaya baslar. Bu yüzden çevresel eğitimde 
deney-gözlem ve laboratuar çalışmalarıyla 
göstererek yapılan öğretimler daha kalıcı 
olabilmektedir.

8. Kısaca ilköğretim okullarında verilecek çevre 
eğitiminin temel amacı; çocukta, bilişsel ve 
duygusal düzeyde, insanla doğa arasında kar-
şılıklı saygıya dayalı, çevreye zarar vermeyen 
davranışları oluşturabilecek sağlıklı bir iletişim 
kurabilme becerisi ve çevreyi koruyup geliş-
tirecek tutum ve davranışların kazanılmasını 
sağlamak olacaktır (Başal,2005).
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ERGENLERİ İNTİHARA İTEN RİSK FAKTÖRLERİ:  
ERKEN MÜDAHALE VE ÖNLEMENİN ÖNEMİ

RISK FACTORS DRAGGING ADOLESCENTS INTO SUICIDE: THE  
SIGNIFICANCE OF EARLY INTERVENTION AND PREVENTION

Ali DUMAN1, Yusuf İNCİ2

1-2Erzurum Emniyet Müdürlüğü 

Özet: İntihar, gençler arasında önde gelen ölüm 
sebeplerinden biridir. Önleyici tedbirler alınabilmesi 
için bireyleri intihara sürükleyen risk faktörlerinin 
erken teşhisi önemlidir. Yapılan araştırmalar, bireyi 
genç yaşta intihara veya intihar girişimine iten se-
bepleri temelde; cinsiyet, yaş, madde bağımlılığı, suç 
kaydı gibi faktörler ile okul ve aile içinde yaşanan 
sorunlara, mental problemlere ve göçe bağlamaktadır. 
Türkiye’de meydana gelen intihar olaylarının failleri 
üzerine bir profil oluşturmayı amaçlayan bu çalışmada, 
Türkiye’nin doğusunda orta ölçekli bir ilde 2012 yılı 
içerisinde intihara teşebbüs eden 19 yaş altı 71 birey 
örneklem alınmıştır. Araştırma sonuçları literatür ile 
uygunluk göstermiş olup, politika yapıcılar ile sağlık 
sektöründen aileye ve okullardan medyaya uzanan 
geniş bir spektrumda bütüncül bir önleyici model 
önerilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İntihar, Risk Faktörleri, Erken 
Müdahale,  Önleme

Abstract: Suicide is one of the leading causes of death 
among youth. Early diagnosis of risk factors dragging 
individuals into suicide is significant for preventive 
measures. Studies in general relate suicide or suicide 
attempt at an early age to gender, age, substance abuse 
and criminal record, as well as to issues at school or 
within family, mental problems and immigration. In 
an effort to profile perpetrators of suicide occurring 
in Turkey, this study samples 71 individuals under 
the age of 19 who committed suicide in 2012 in a 
medium-size city in the eastern part of Turkey. The 
results of this research are in accordance with the 
literature and an integrated early intervention and 
prevention model on a broad spectrum ranging from 
decisionmakers, health industry and family to schools 
and media is proposed.   

Key Words: Suicide, Risk Factors, Early Interven-
tion, Prevention
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1. GİRİŞ

İntihar olgusu, Durkheim’dan bu yana bilimsel 
araştırma konusu olmuştur (Stockard ve O’Brien, 
2002: 605).İntihar, dünya üzerindeki genç popü-
lasyon ölümlerinin en önde gelen sebeplerinden 
biridir (Windfur vd., 2008: 1155). Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) 2011 verilerine göre, birçok 
ülke bazında artış gösteren intihar, aynı zamanda 
dünyadaki genç ölümlerinin ikinci sıradaki ne-
denidir (Bullock vd., 2012: 187).Dünya Sağlık 
Örgütü’nün “kişinin kendisine yönelttiği şiddet” 
olarak tanımladığı intihardan her yıl bir milyon-
dan fazla insan ölmektedir (Jones, Herrera ve 
Benitez, 2007: 462). İntihar olgusunun, “intihar 
fikrine kapılma”, “intihara teşebbüs” ve “intihar 
etme” şeklinde tezahür edebileceği, sorunun bü-
yüklüğünü anlamak açısından hatırda tutulmalıdır. 
İntihar vakaları Avrupa’da çoğunlukla ası şeklinde 
meydana gelirken, Asya’da kendini zehirleme, 
ABD’de ise ateşli silah kullanmak suretiyle 
gerçekleşmektedir (Ajdacic-Grossvd.’den aktaran 
Freuchen, Kjelsberg ve Groholt, 2012: 1). Batı 
dünyasındaki genç ölümlerinde yıllar içerisinde 
meydana gelen kademeli azalışa rağmen, intihar 
oranlarının aynı düşüşü göstermemesinin neden-
lerinin ortaya konması büyük önem taşımaktadır 
(Björkenstam vd., 2011:  1586).

2. İNTİHAR RİSK FAKTÖRLERİ 

Bireyleri intihara iten risklerin önceden belir-
lenmesi bizlere erken müdahale edebilme fırsatı 
verir(Anderson, 2011: 795). Son yıllarda, gençleri 
intihara sevk eden risk faktörlerinin tespiti ile 
önleyici stratejiler geliştirilmesine dönük yoğun 
bir çaba harcanmaktadır (Jakobsen vd., 2011: 
265). Çocuk ve ergen intiharları evrensel bir ilgiye 
mazhardır ve sorunun boyutları ülkeden ülkeye, 

kültürden kültüre değişmekle beraber, risk fak-
törleri açısından benzerlikler taşımaktadır (Lahti 
vd., 2011: 984). Yapılan araştırmalar, bireyi genç 
yaşta intihara veya intihar girişimine iten sebepleri 
temelde; cinsiyet, yaş, madde bağımlılığı, suç kaydı, 
saldırgan ve asosyal davranış gibi faktörlere, ek 
olarak ise okulda yaşanan güçlükler ile medya 
ve arkadaş çevresi yoluyla intihar fikrine maruz 
kalmaya, aile içi yaşanan sorunlara, kötü muamele 
görmeye, eğitim eksikliğine, genç yaşta ebeveyn 
olmaya, mental sorunlar ile önceki teşebbüslere 
bağlamaktadır (Wasserman ve McReynolds, 2006: 
240; Hayes, 2000: 26-27). Risk faktörlerinin net 
olarak ortaya konması onunla mücadele etme 
stratejilerinin geliştirilebilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Takip eden bölümlerde bu faktörlere 
detaylı şekilde yer verilecektir.

2.1. İntihar-Suç-Suçluluk İlişkisi

Björkenstamvd.’nin (2011: 1591) İsveç’te 992.881 
genç bireyi incelemekle alanında yapılmış en 
büyük çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyan 
araştırmasında, suç davranışının gençler üzerinde 
intihar riskini önemli oranda arttırdığı bulunmuş-
tur. Snyder’in (2005: 85-85) ise ABD’de 2001 
yılında mahkûm edilmiş gençler ile mahkûmiyeti 
olmayan benzer yapıdaki bir örneklem grubunu 
kıyasladığı çalışmada, intihar vakalarının toplumda 
yerleşik genel kanının aksine aynı sayıdaolduğu 
saptanmıştır. Bununla birlikte, hapsedilmiş olma-
nın beraberinde getirdiği anti-sosyallik, stres ve 
davranış bozuklukları gibi olumsuz faktörler bir 
kenara bırakılırsa, cezaevinde bulunan gençlerin 
faaliyetlerinin ve intihar yollarına erişimlerinin 
kısıtlı olması nedeniyle dış dünyadaki benzer 
popülasyonlarla karşılaştırılmaları sağlıklı sonuçlar 
vermeyebilir (Wasserman ve McReynolds, 2006: 
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239). Bireyin intihar temayülünün geçmişte işle-
diği suçlarla ilişkilendirilmesinde dikkat edilmesi 
gereken hususlardan biri de, esasen suçun zaten 
başlıbaşına ölüm riskini artıran bir faktör oldu-
ğu ve ayrıca suçlularda akıl hastalığı ve madde 
kullanımına daha sık rastlanıldığı gerçeğidir 
(Björkenstam vd., 2011:  1586).

2.2. İntihar-Mental Sağlık İlişkisi

Psikolojik sorunlar gençlik intiharlarının yaygın 
bir sebebidir (Windfur vd., 2008: 1156; Jakobsen 
vd., 2011: 265). Psikiyatrik rahatsızlıklar, intihara 
teşebbüs vakalarının tekrarında belirleyici rol oynar 
(Jakobsen vd., 2011: 273). Lahtivd.’nin (2011: 
989) 1969-2008 yılları arasında Finlandiya’daki 
genç intiharlarını incelediği çalışmasında da, 
gençler arasında yaygınlaşan alkol kullanımı ile 
artış trendinde olan depresyon vakalarının intiharı 
tetiklediği gözlemlenmiştir. Sağlıksız bir çevre ve 
yetişme ortamı içerisinde büyüyen çocukların da 
akıl ve ruh sağlığı sorunları yaşamaları, bunun 
doğal sonucu olarakta intihar eğilimi gösterme-
leri olasıdır (Anderson, 2011: 790). Gençlerin 
yardıma ihtiyacı olmasına rağmen akıl hastası 
damgası yememek için uzman desteğine kayıt-
sız kalmaları ise ayrı bir sorundur (Wasserman 
vd., 2012: 2). İntihar mağdurlarının aileleri de 
çocuklarının diğerlerine kıyasla daha fazla akıl 
sağlığı problemleri yaşadığı algısı içerisindedir 
(Freuchen, Kjelsberg ve Groholt, 2012: 4).

2.3. Aileden Kaynaklı Sorunlar

Aile yapısı ve toplumsal alanda görülen değişik-
likler, çocukları yetiştirici roldeki anne figürünün 
iş hayatına atılması ve bozulan sosyal çevre, 
çocuk ve ergenlerin yetişkinliğe sağlıklı bir geçiş 
sağlamaları önündeki engellerdir(Speaker ve 

Petersen, 2000: 66). Bir çalışmaya göre intihar 
teşebbüsünde bulunan gençlerin %80’inin, ana 
sebep olarak aileleriyle olan ilişkilerinde prob-
lem yaşamaları nedeniyle böyle bir eylemde 
bulundukları saptanmıştır (Kerfood, 1987’den 
aktaran Stockard veO’Brien, 2002: 609). Aile 
yapısının dağılması, depresyon ve intihar eğilimi 
ile sıklıkla ilişkilendirilen kategorilerden olan 
kronik stresle de doğrudan alakalıdır (Speaker 
ve Petersen, 2000: 70). Durkheim’dan bu yana 
yapılan çalışmalar da, boşanma oranları ile intihar 
oranları arasında mevcudiyeti kanıtlanan pozitif 
yöndeki ilişkiyi ortaya koymuştur (Stockard ve 
O’Brien, 2002: 609). Örneğin, aile sıcaklığından 
uzak yetiştirme yurdu gibi ortamlarda büyüyen 
çocuklarda depresyon ve buna bağlı olarak intihar 
vakaları gözlemlenmiştir (Anderson, 2011: 794). 
Schmidtvd.’nin (1998: 490) 1978-1994 tarihleri 
arasında intihar girişiminde bulunmuş 374 Slo-
ven gencini inceledikleri çalışmada da, aile ile 
çocuk arasındaki ilişkilerdeki çarpıklık birincil 
teşebbüs sebebi olarak ortaya çıkmıştır.Aile ile 
çatışma kaynaklı oluşan intiharların, bireylerin 
nispeten daha savunmasız oldukları 15 yaş altı 
grupta daha çok rastlandığı bulunmuştur (Coşkun, 
Zoroğlu ve Ghaziuddin, 2012: 63). Benzer şekil-
de, Delice ve Teymur (2012: 76) kişilerin sosyal 
bağlarının zayıflaması sonucu içine düştükleri 
yalnızlık hissini intihara teşebbüsün önemli bir 
nedeni olarak görmektedirler.Bu itibarla, stresle 
mücadele durumlarında sosyal destek ve çözüm 
önerisi alabileceği işleyen bir aile yapısının mev-
cudiyetinin intihar oranını düşürmede önemli 
olduğu vurgulanmaktadır (Fidan, Ceyhun ve 
Kırpınar, 2011: 199).
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2.4. Okul ve Arkadaş Ortamı

Gelişim çağındaki bireylerin sosyal çevre ile 
tanışması ve okul ve arkadaş ortamına dâhil ol-
ması tutum ve davranışlarında esaslı değişiklikler 
meydana getirebilmektedir. İntihar hakkında bilgi 
sahibi olma, intihar eden veya intihar teşebbü-
sünde bulunan bireyleri tanıyor olma ve teşvik 
edilmek suretiyle intihar fikrine kapılma hep bu 
ortamda gerçekleşmektedir (Dunlop, More ve 
Romer, 2011: 1078). Araştırmalar okulda taciz 
ve zorbalığa uğramayı da intihar riski oluşturan 
faktörler arasında görmektedir (Hidaka vd., 
2008: 755).Okulda akademik açıdan başarısız 
olmakta intihara teşebbüs ihtimalini arttıran bir 
unsur olarak ortaya çıkmıştır (Richardson vd., 
2005’den aktaran Miller ve Eckert, 2009: 162). 
Tüm bu risklere rağmen, kaynakların sınırlı olması 
nedeniyle, okul içi intihar önleme programları 
genelde olay meydana geldikten sonra reaktif 
çözümler üretmeye çalışan, başarı şansı düşük 
müdahaleler şeklinde gerçekleşmektedir (Spea-
ker ve Petersen, 2000: 67). Speaker ve Petersen 
(2000: 67) bu durumu, intiharın toplumun her 
katmanınca tabu kabul edilmesine ve beraberinde 
getirdiği utanç ve suçluluk hissine bağlamaktadır. 
Eğiticilerin konuya ilişkin bilgilerinin eksikliği 
ve moral ve etik eğitimin azlığı etkili mücadele 
stratejilerinin yokluğu ile birleştiğinde şiddet ve 
intihar vakaları kaçınılmaz olmaktadır (Speaker 
ve Petersen, 2000: 69). Bu nedenle, özellikle 
rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren uzmanlara 
önleyici manada önemli görevler düşmektedir 
(Miller ve Eckert, 2009: 162). 

2.5. İntihar-Yaş-Cinsiyet İlişkisi

Windfurvd.’nin (2008: 1161) 1997-2003 yılları 
arasında Birleşik Krallık’ta 10-19 yaşları arasındaki 

1722 intihar vakası üzerinde yaptığı araştırmaya 
göre, erkekler kızlara ve 15-19 yaş grubu genç-
ler 10-14 yaş aralığındaki çocuklara göre daha 
çok intihar etmektedir. Snyder’in (2005: 84) 
ABD’de Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi’ne 
(NCHS) dayandırarak 1990-2001 yıllarına ait 
vermiş olduğu rakamlarda da benzer bulgulara 
rastlanmıştır. Erkeklerde intiharlar daha yüksek 
oranda ölümle sonuçlanmakta iken, kızlarda daha 
çok teşebbüs ve intihar fikrine kapılma şeklinde 
olmaktadır (Frederick, Kirst ve Erickson, 2012: 
9). İstatistikler, kızların erkeklere oranla 2-3 kat 
daha fazla intihara teşebbüs ediyor olmalarına 
rağmen, erkeklerin kızlardan 5 misli daha çok 
intihar ettiğini rapor etmektedir (Berman vd., 
2006’dan aktaran Miller ve Eckert, 2009: 155). 
Ayrıca, erkekler kızlara göre daha çok şiddet içeren 
intihar yöntemlerini tercih etmektedir (Lahti vd., 
2011: 989). Diğer taraftan, Rhodes vd. (2013: 
275) erkeklere nazaran kızların intihar nedeniy-
le daha az ölmesini, kişisel yardım arayışlarına 
ve duygusal problemlerini paylaşma arzusuna 
bağlamaktadır. Aynı şekilde, Delice ve Teymur 
(2012: 76) kızların aslında ölmek istemediklerini 
ve ölme olasılığı daha az olduğundan hap içmek 
suretiyle dikkat çekmek istediklerini vurgulamak-
tadır. İntihar ile cinsiyet arasındaki ilişkiye ait 
bulguların değişiklik göstermesinin bir nedeni de 
kültürel farklılıklar olabilir (Coşkun, Zoroğlu ve 
Ghaziuddin, 2012: 60; Zhang ve Liu, 2012: 94).

2.6. Madde Kullanımı

Gençler arasında alkol kullanımı artış gösteren 
bir olgudur ve yapılan çalışmalar bu kullanımın 
suistimal edilmesi ile ergen intiharları arasında-
ki ilişkiyi ortaya koymuştur (Lahti vd., 2011: 
989; Carpenter, 2004: 831). Öyle ki yetişkin 
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intiharlarının %23’ünde sağlıklı hareket etmeye 
engel bir maddenin tesiri altında bulunma söz 
konusudur  (Smith vd., 1999’dan aktaran Car-
penter, 2004: 831). Daha fazla bağımlılık yapan 
esrar ve kokain gibi uyuşturucu maddeler ile de 
intihar ilintilendirilmiş, ancak bu uyuşturucula-
rın erkekler arasında daha yaygın olduğu ifade 
edilmiştir (Frederick, Kirst ve Erickson, 2012: 9). 
Alkol veya uyuşturucunun depresyonlu bireyler 
tarafından kullanımı ise, intihara teşebbüs riskini 
daha da kuvvetlendiren bir faktör olarak ortaya 
çıkmaktadır (Pena vd., 2012: 38).

2.7. Önceki Teşebbüsler

Daha önce intihara teşebbüs etmiş olmak önemli 
bir risk faktörüdür (Jakobsen vd., 2011: 265; 
Pena vd., 2012: 29). Amerikan Çocuk ve Ergen 
Psikiyatri Akademisi’nin 2001 verilerine göre, 
intihar girişiminde bulunan bir erkeğin intihar riski 
erkeklerde 30, kızlarda ise 20 kat daha artmaktadır 
(Bullock vd., 2012: 187).Ayrıca, önceden intihar 
teşebbüsünde bulunan bireylerin intihar neticesi 
ölme risklerinin, tek bir kez intihar girişiminde 
bulunan kişilere göre daha yüksek olduğu sap-
tanmıştır (Pena vd., 2012: 30). Yapılan diğer bir 
araştırmada ise önceden intihar teşebbüsünde bulun-
ma, sonraki teşebbüsleri açıklamada en belirleyici 
faktör olarak ortaya çıkmıştır (Jakobsen vd., 2011: 
266). Araştırmalar bir arkadaşın veya aile ferdinin 
intihar etmesi veya intihar girişiminde bulunması 
hakkında bilgi sahibi olmayı da bireyin intihara 
teşebbüs etmesi ile ilintilendirmiştir(Dunlop,More 
ve Romer, 2011: 1073).

2.8. İntihar-Zaman İlişkisi

Norveç’te 1993-2004 yılları arasında intihar 
etmiş 15 yaş ve altı çocuklar üzerinde yapılan 

çalışmada, intiharların öğleden sonra ve karanlık 
geçen kış mevsiminde daha sıklıkla gerçekleştiği 
tespit edilmiştir  (Freuchen, Kjelsberg ve Gro-
holt, 2012: 4). Diğer bir araştırmada, intiharların 
en çok Pazartesi, en az ise haftasonları olduğu 
bulunmuştur (Bradvik ve Berglund, 2003’den 
aktaran Miller ve Eckert, 2009: 156). Benjamin 
ve Matthew’un (2011: 850) çalışmasında ise, 
okulların kapalı olduğu yaz döneminde gençlik 
intiharlarında önemli düşüşler olduğu bulgusu 
mevcuttur. Bununla uyumlu olarak, intiharların 
Aralık ayı gibi Batı dünyasınca önemli sayılan 
uzun tatil dönemlerinde de ciddi azalmalar gös-
terdiği gözlemlenmiştir (Miller ve Eckert, 2009: 
155-156).

2.9. Göç

Göç olgusu yeni yüzleşilen topluma adaptasyonu 
güçleştirdiğinden, beraberinde getirdiği yabancı-
laşma hissi nedeniyle intiharla ilişkilendirilmiştir 
(Stack, 2000’den aktaran Coşkun, Zoroğlu ve 
Ghaziuddin, 2012: 67).

3. VERİ GİRİŞİNDE YAŞANAN SORUNLAR

İntihar çalışmalarında risk faktörlerinin ortaya 
konması önemli olduğu kadar, problemin aslın-
da göründüğünden daha da büyük olabileceğini 
gözler önüne sermek açısından intihar vakalarının 
raporlanmasında ve veri girişlerinde yaşanan so-
runların da vurgulanmasında fayda bulunmaktadır. 
Örneğin, çocuk ve gençlerdeki intihar vakalarının 
hatalı şekilde kaza veya nedeni belirlenemeyen 
ölüm şeklinde tasnifi sorunun gerçekte olduğundan 
az görünmesine yol açan ciddi bir yanılsamadır 
(Windfur vd., 2008: 1157). İntihar ve teşebbüs-
lerinin doğru şekilde kayıt altına alınmaması, bu 
vakaların rapor edilenden çok daha fazla olabile-
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ceğini göstermektedir (Speaker ve Petersen, 2000: 
66-68). Hatta,Jones, Herrera ve Benitez (2007: 
464), WHO tarafından açıklanan ve intiharın dünya 
üzerinde %40 oranında düşük gösterildiğine ait 
rapora atıfla, kültürel ve sosyal sınırlandırmalar 
dolayısıyla kimi ülkelerde bu rakamın daha da 
yüksek olabileceğini iddia etmektedirler. İntiharın 
sosyal anlamda bir tabu olarak kabul edilmesi, 
intihar eden bireylerin ailelerinin verdiği ifadeleri 
de zaman zaman güvenilmez kılmaktadır(Coşkun, 
Zoroğlu veGhaziuddin, 2012: 69).

4. YÖNTEM

İntihar vakaları, bir insanın hayatını sona er-
dirmesi yada hayatının sona ermemesi fakat 
yaşanılan olaydan dolayı meydana gelen fiziksel 
ve psikolojik travmaları yada bireyin hayatının 
devamında tekrarlama ihtimali olması gibi pek 
çok sebepten dolayı ciddi önem arz etmektedir. 
İntiharı yada intihar girişimini gerçekleştiren 
bireyin çocuk olması durumu daha da trajik hale 
getirmekte konunun önem ve hassasiyetini bir 
kat daha arttırmaktadır. 

Türkiye’de meydana gelen intihar olaylarının 
failleri üzerine bir profil oluşturmayı amaçlayan 
bu çalışmada alan araştırması için Türkiye’nin 
doğusunda orta ölçekli bir il seçilmiştir. Bu ilin 
merkezinde polis sorumluluk bölgesinde 2012 
yılı içerisinde intihar eden 19 yaş altı bireyler 
araştırmacının ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu 
bireylerden aynı yıl içerisinde intihar girişiminde 
bulunan toplam 71 çocuğun tamamı araştırmanın 
örneklemini oluşturmaktadır.  

Kolluk kuvvetleri tarafından hakkında soruşturma 
yapılmış olan örneklemdeki çocukların tamamı 
hakkında, betimsel bir çalışma yaparak çocuklar 

tarafından gerçekleştirilen intihar sorununu de-
rinlemesine analiz edip, dünyada ve ülkemizde 
intihar sorununu irdelemeyi ve bir profil çıkarmayı 
amaçlayan bu çalışma teorik ve uygulamalı olmak 
üzere iki aşamadan oluşmuştur.

Araştırmamın birinci aşamasında, intihar ve 
özellikle çocuklar tarafından gerçekleştirilen in-
tihar olayları ile ilgili literatür taraması yapılarak, 
bu konuyla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak 
yayınlanmış süreli ve süresiz yayınlar, yazılı ve 
görsel basın ile internet haberleri ve çalışmaya 
ışık tutacak birimlerin verilerine de ulaşılmaya 
çalışılmıştır. 

Araştırmanın ikinci aşamasında 1 Ocak 2012 
ile 1 Ocak 2013 tarihleri arasında intihar ettiği 
anlaşılan ve polis tarafından hakkında soruşturma 
yürütülen, araştırmanın örnekleminde ki her bir 
çocuk için kollukta bulunan dosyalar toplanarak 
içindeki belgeler tek tek okunarak elde edilen 
bilgiler derlenerek işlenmiş, paket programlar 
vasıtasıyla analiz edilerek; intihar eden çocukların 
demografik özellikleri, intihar nedenleri, sosyo-
kültürel ve ekonomik durumlarına ilişkin bulgular 
ortaya konularak intihar girişiminde bulunan 
çocuklar hakkında bir profil oluşturulmuştur.
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5. BULGULAR VE YORUMLAR

5.1. Genel Duruma İlişkin Bulgular ve Yorumlar

Tablo 1. Örneklemin Genel Durumuna İlişkin Bulgular

Sıklık Yüzde
İntihar sonucu Teşebbüste kaldı 71 100,0
Cinsiyet Erkek 23 32,4

Kadın 48 67,6
Toplam 71 100,0

Yaşı 13 2 2,8
14 2 2,8
15 9 12,7
16 14 19,7
17 22 31,0
18 22 31,0
Toplam 71 100,0

Eğitim durumu İlkokul 4 5,6
Ortaokul 22 31,0
Lise 44 62,0
Toplam 70 98,6

Eksik veri 1 1,4
Total 71 100,0

Devamsızlık 
durumu

Okula devam ediyor 45 63,4
Okula devam etmiyor 25 35,2
Toplam 70 98,6

Eksik veri 1 1,4
Total 71 100,0
Bir yerde çalışıyor 
mu?

Evet 3 4,2
Hayır 68 95,8
Toplam 71 100,0
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Araştırmaya konu örneklem toplam 71 kişiden 
oluşmaktadır. Bu 71 çocuk çeşitli yöntemler 
kullanarak intihar etmiş ve intihar sonucu tamamı 
teşebbüs de kalmıştır. Yetişkinler ile çocukların 
intihar girişimleri karşılaştırıldığında çocukların 
daha çok yetişkinlerin daha az intihar ettiği fakat 
yetişkinlerin intihar girişimleri çocuklardan daha 
fazla olarak ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

İntihar girişiminde bulunan örneklemin çoğunluğu 
kız çocuklarından oluşmaktadır. Kız çocuklarının 
erkek çocukları ile karşılaştırıldıklarında çoğun-
lukta olması, onların daha duygusal olmaları ve 
kendilerini ifade ve ispat çabalarını bu şekilde 
ortaya koydukları düşünülmektedir. 

Örneklemin yaşı artıkça intihar girişiminin de arttığı 
gözlenmektedir. Yaşı ilerleyen çocuklar daha çok 

toplum ile bütünleşmekte, eski ile karşılaştırıldı-
ğında daha çok problem ve sorunların içerisine 
girebilmekte, ailesinin ve toplumun beklentileri 
artmakta ve tüm bunlar ergenlik ile birleşince, 
çocuk, intiharı bir çıkış olarak görebilmektedir.

Eğitim durumu incelendiğinde yaş ile orantılı 
olduğu görülmektedir. Eğitim durumu yükseldikçe 
intihar girişimleri artmıştır. Eğitimine Lisede devam 
eden ya da lise mezunu olanlar çoğunluktadır. 

Örneklemin okula devam durumu incelendiğinde 
çoğunluğunun okula devam ettiği, Türkiye’de 19 
yaşın altındaki okula devam etmeyen bireyler ile 
kıyaslandığında azımsanmayacak bir kısmının da 
okula devam etmediği görülmektedir.

Tablo 2. Devamsızlık Durumu (Yaş)

Devamsızlık Durumu * Yaş Yaşı

Toplam13 14 15 16 17 18

Devamsızlık 
durumu

Okula devam ediyor 1 2 8 10 14 10 45

Okula devam etmiyor 1 0 0 4 8 12 25

Toplam 2 2 8 14 22 22 70

Tablo 3. Devamsızlık Durumu (Eğitim)

Devamsızlık Durumu * Eğitim Durumu 

İlkokul

Eğitim Durumu

ToplamOrtaokul Lise

Devamsızlık 
durumu

Okula devam ediyor 0 7 38 45

Okula devam etmiyor 4 15 6 25

Toplam 4 22 44 70

Okula devam etmeyenlerin yaş ve eğitim durum-
ları incelendiğinde çoğunluğunun eğitimlerini 
yarıda bıraktığı, ortaokulu yada liseyi terk ettiği, 
birkaç yıldır okula devam etmediği ve bir işte de 

çalışmadığı, içerisinde bulunulan bu boşluğun, bir 
kısmının da liseyi bitirdikten sonra sınav stresinin 
kendilerini intihar girişimine sürükleyebileceği 
tahmin edilmektedir. 
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Okula devam etmeyip her hangi bir işte de 
çalışmayan çocukların risk grubunda olduğu 
düşünülmektedir.

5.2. Aileye İlişkin Bulgular ve Yorumlar

Tablo 4. Örneklemin Ailesine İlişkin Bulgular

Sıklık Yüzde
Anne-baba mesleği Hizmet sektörü hizmet işlerinde çalışanlar 0-12 0-16,9

Çiftçi,tarımcı,hayvancı vb 0-3 0-4,2
Kamu çalışanları 0-13 0-18,3
Ticaret ve satış personeli 0-1 0-1,4
İş adamı,esnaf vb 0-13 0-18,3
Serbest meslek sahipleri 0-10 0-14
Emekli 1-8 1,4-11,2
Öğrenci,ev hanımı,işsiz vb 66-0 93,0-0
Toplam 67-60 94,4-

84,5
Eksik veri 4-11 5,6-

15,5
Total 71-71 100-

100
Kardeş sayısı 2 12 16,9

3 21 29,6
4 11 15,5
5 12 16,9
6 5 7,0
7 4 5,6
8 2 2,8
10 2 2,8
13 1 1,4
Toplam 70 98,6

Eksik veri 1 1,4
Total 71 100,0
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Ailenin kaçıncı 
çocuğu

1 (birinci) 22 31,0
2 (ikinci) 16 22,5
3 (üçüncü) 16 22,5
4 (dördüncü) 5 7,0
5 (beşinci) 5 7,0
6 (altıncı) 1 1,4
7 (yedinci) 2 2,8
9 (dokuzuncu) 1 1,4
10 (onuncu) 1 1,4
13 (on üçüncü) 1 1,4
Toplam 70 98,6

Eksik veri 1 1,4
Total 71 100,0
Göç durumu Göç etti 37 52,1

Göç etmedi 34 47,9
Toplam 71 100,0

İkametin bulunduğu 
bölge

Kırsal bölge 3 4,2
Gecekondu bölgesi 27 38,0
Kent merkezi 41 57,7
Toplam 71 100,0

Ailenin durumu Birlikte 63 88,7
Boşanmış 3 4,2
Baba vefat 5 7,0
Toplam 71 100,0

Örneklemin anne ve babasının meslekleri ve 
çalıştıkları işler incelendiğinde annelerinin ço-
ğunluğunun her hangi bir işte çalışmadığı ve 
ev hanımı olduğu, babalarının mesleklerinin 
ise belirli bir meslek grubunda toplanmadığı 
ve çoğunluğunun işsiz olmadığı gözlenmiştir. 
Bu durum bize ebeveyn mesleklerine göre her 
meslek grubunun çocuklarının intihar girişiminde 
bulunabileceğini düşündürmektedir.

Örneklemin kalabalık aileden gelip gelmediğine 
bakıldığında yarısının dört ve daha fazla kardeşe 
sahip olduğu görülmektedir. Türkiye İstatistik 
Kurumunun 2011 yılı verilerine göre hane başına 
2 çocuk düşmektedir. Örneklemden çıkan sonuç 
Türkiye ortalamasının üzerinde olması, fazla 
kardeşe sahip olmanın da intihar girişimi için 
risk faktörü olduğunu düşündürmektedir. Burada 
kardeş sayısının fazlalığının mı yoksa fazla kar-
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deş ten kaynaklı sosyo-ekonomik yoksunluk ve 
ebeveynlerin çocuklar ile ilgilenme eksikliğinden 
mi kaynaklandığı konusu araştırılmaya muhtaçtır.

Örneklemin çoğunluğunun ailelerin ilk üç ço-
cuklarından biri olduğu gözlemlenmektedir. Bu 
durum daha da detaylandırıldığında aşağıdaki 
tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Kardeş (Kaçıncı Çocuk)

Kaç kardeş * Kaçıncı 
çocuk

1

Kaçıncı çocuk

Toplam2 3 4 5 6 7 9 10 13
Kaç kardeş 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12

3 10 6 5 0 0 0 0 0 0 0 21
4 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 11
5 0 3 6 1 2 0 0 0 0 0 12
6 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5
7 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Toplam 22 16 16 5 5 1 2 1 1 1 70

Bu tabloya göre üç ve daha az kardeşe sahip 
olanlardan birinci çocuk olanların daha çok 
intihara meyilli olduklarını, beş ve daha fazla 
kardeşe sahip olanlardan, son çocuğun yada son 
çocuğa daha yakın olanların intihara daha meyilli 
olduğu görülmektedir.  

Kanımızca ilk çocuklar biraz büyüdüklerinde 
ebeveyn tarafından aileye yardımcı olarak al-
gılanmakta ve bu algı nedeniyle çocuklardan 
olması gerekenden daha fazla bir beklenti içine 
girilmesi sonucu ihmal edilmektedirler. Bununla 
beraber çocuk yetiştirme konusunda acemi olan 
ebeveyn çocuğu ihmal edebilir. 

Diğer taraftan çok çocuklu ailelerin son çocukları 
da ya çok şımartılmakta yada yaşlanan ebeveyn 
tarafından ihmal edilebilmektedir. 

Örneklemin ailesinin çoğunluğunun göç ettiği 
görülmektedir. Göç oranının bu kadar yüksek 
çıkmasının sebeplerinden birinin de örneklemin 
bulunduğu ilin TUİK verilerine göre son beş 
yılda nüfusunun beşte birinin başka yerlere göç 
ettiği, yedide birinin de şehre göç ile geldiğinden 
dolayı göç oranının yüksek olmasından kaynak-
lanabileceği düşünülmektedir.

Örneklemin çoğunluğu kent merkezinde yaşa-
maktadır. Gecekondu bölgesinde yaşayanların 
oranı da birbirine yakındır.

Örneklemin büyük çoğunluğunun ailesi birlikte 
yaşamaktadır. Parçalanmış aileden gelenlerin 
oranı yüzde on dur. Bunlarında büyük çoğunluğu 
vefat sebebi ile meydana gelmiştir. Parçalanmış 
aileden gelenlerin tamamının velayetlerinin an-
nede olması, boşanmış ya da babalarının vefat 
etmiş olması, örneklemin tamamı için annelerinin 
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çoğunluğunun ev hanımı olması ve babalarının 
da çoğunluğunun çalışıyor olması dikkat çekici 
bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

5.3. İntihar Olayına İlişkin Bulgular ve Yorumlar

Tablo 6. Örneklemin Karıştığı İntihar Olayına İlişkin Bulgular

Sıklık Yüzde
İntihar şekli İlaç içmek suretiyle 64 90,1

Ası suretiyle 1 1,4
Kimyevi madde içmek suretiyle 4 5,6
Kesici ve delici alet kullanarak 2 2,8
Toplam 71 100,0

İntihar nedeni Hastalık 21 29,6
Aile içi geçimsizlik / şiddet / maddi sıkıntılar 7 9,9
Sevdiği şahıstan ayrılma / birleşememe 8 11,3
Okuldaki başarısızlık 17 23,9
Psikolojik sorunlar / bunalıma girme 13 18,3
Diğer 5 7,0
Toplam 71 100,0

İntihar girişiminden 
hemen önce aile ile 
sorun yaşamış mı?

Evet 6 8,5
Hayır 65 91,5
Toplam 71 100,0

İntihar girişiminin 
olduğu ay

Ocak 7 9,9
Şubat 8 11,3
Mart 16 22,5
Nisan 4 5,6
Mayıs 11 15,5
Haziran 7 9,9
Temmuz 6 8,5
Ağustos 2 2,8
Eylül 5 7,0
Ekim 2 2,8
Kasım 3 4,2
Toplam 71 100,0

İntihar girişimi nasıl 
fark edildi?

Kendi söyledi 42 59,2
Bayıldığında fark edildi 8 11,3
Rahatsızlığı artınca fark edildi 8 11,3
Anne/baba/kardeş fark etti 6 8,5
Hastaneye gittiğinde fark edildi 7 9,9
Toplam 71 100,0
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İntihar kararı ne 
zaman alınmış

3 saat öncesi 62 87,3
3-6 saat arası 7 9,9
1-3 gün 1 1,4
3-7 gün 1 1,4
Toplam 71 100,0

Hastanede kaldığı süre Bir günden az 18 25,4
1 gün 43 60,6
2 gün 5 7,0
3 gün 2 2,8
7 gün 1 1,4
8 gün 1 1,4
Toplam 70 98,6

Eksik veri 1 1,4
Toplam 71 100,0
İntihar ettiği saat 02:00 1 1,4

03:00 1 1,4
08:00 3 4,2
09:00 5 7,0
10:00 2 2,8
11:00 3 4,2
12:00 2 2,8
13:00 3 4,2
14:00 6 8,5
15:00 5 7,0
16:00 5 7,0
17:00 3 4,2
18:00 10 14,1
19:00 3 4,2
20:00 5 7,0
21:00 6 8,5
22:00 3 4,2
23:00 3 4,2

Eksik veri 2 2,8
Toplam 71 100,0
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Kolluğa geliş nedeni Ssç 3 4,2
Mağdur 7 9,9
Kayıp şahıs 5 7,0
Ssç-kayıp şahıs 3 4,2
Mağdur-kayıp şahıs 2 2,8
Ssç-mağdur-kayıp şahıs 1 1,4
Bir kez olay nedeni ile gelmiş 50 70,4
Toplam 71 100,0

İçilen ilaç sayısı 1 1 1,4
2 5 7,0
3 2 2,8
4 5 7,0
5 7 9,9
6 6 8,5
7 4 5,6
8 6 8,5
9 1 1,4
10 7 9,9
12 1 1,4
13 1 1,4
15 5 7,0
19 1 1,4
20 4 5,6
23 1 1,4
24 1 1,4
30 3 4,2
35 2 2,8
46 1 1,4
50 1 1,4
Toplam 65 91,5

İlaç içmek harici yöntemler ile intihara teşebbüs edenler 6 8,5
Toplam 71 100,0
İntihar meydana 
geldiğinde okullar 
açık kapalı durumu

Okullar açık 42 59,2
Okullar kapalı 29 40,8
Toplam 71 100,0

İntihar girişiminde bulunan çocukların çok büyük 

çoğunluğu ilaç içerek intihara teşebbüs etmek-

tedir. Diğer taraftan çocuklar kendisini asmak, 

kimyevi madde kullanmak (fare zehiri, kolonya 

vb.), kesici aletler ile bileğini kesmek suretiyle 
de intihar girişiminde bulunabilmektedirler.

Çocuklar intihar girişimlerini çeşitli nedenler 
ile açıklamaktadırlar. En sık dile getirilen neden 
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hastalıktır. Hasta olduğunu, kullanmakta olduğu 
ilaçtan almış olduğu dozun çözüm olmadığını bu 
sebep ile daha çok ilaç aldıklarını ifade etmekte-
dirler. Bu şekilde açıklamada bulunan 21 vakanın 
15’ ini kız çocukları oluşturmaktadır. Bu durum 
çocukların–kız çocukları daha fazla olmak kay-
dıyla–  intihar girişimlerinin gerçek sebeplerini 
gizlemek eğiliminde olduklarını düşündürmektedir. 
Okuldaki başarısızlıklar da çocuklar arasında 
ikinci en sık dile getirilen intihar nedenidir. Psi-
kolojik rahatsızlıklar, tedavi sürecinde olanlar 
ve bunalıma girme üçüncü en sık dile getirilen 
intihar nedenidir.   Aile içi geçimsizlik/şiddet, 
ekonomik zorluklar/sıkıntılar ve sevdiği kişiden 
ayrılma yada kavuşamama/birleşememe intihar 
nedenleri arasında dile getirilmektedir.

Örneklemin çok az bir kısmı intihar girişiminden 
hemen önce aile ile bir takım sıkıntılar yaşadık-
larını dile getirmişlerdir.

İntihar girişimleri daha çok kış sonu,  ilkbahar 
ve yaz başlangıcında meydana gelmiştir.

İntihar girişiminde bulunan çocukların çoğunluğu 
pişmanlık, korku ya da başka sebeplerden intihar 
girişimlerinin üzerinden çok zaman geçmeden 
kendilerine yakın olan aile bireylerine yada 
sevdiklerine söyleme eğilimdedirler. Konuyu 
erken öğrenme tedavinin de erken başlamasına ve 
böylece olayın çok ciddi hasarlarla yada ölümle 
sonuçlanmasını engellemektedir. Kız çocuklarının 
çoğunluğu intihar girişimini aile yada kendileri-
ne yakın gördükleri ile paylaşmakta iken erkek 
çocuklarının yarısına yakını paylaşmaktadır. 
Bununla birlikte bazı durumlarda da çocuklar 
rahatsızlanınca, bayılınca yada hastaneye gidince 
intihar girişimleri ortaya çıkmaktadır. % 32,5 gibi 
düşük olmayan bir orana sahip olan bu grubun 

intihar girişiminde daha kararlı ve gerçekçi olduğu 
düşünülmektedir.  

Örneklemin intihar girişimini çok öncelerden 
planlayarak gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine 
bakıldığında çok büyük bir kısmının ani kararlar 
ile intihar ettiği görülmektedir.

Örneklemin büyük kısmı bir ila sekiz gün has-
tanede tedavi altında tutulmuştur. % 25’ lik bir 
kısmı da bir günden az hastanede kalmıştır. 

İntihar girişiminde bulunan çocukların çoğunluğu 
öğleden sonra ve akşam intihar etmektedirler.

Örneklemin %29,4’ü yaşadıkları olaydan önce 
en az bir defa çeşitli nedenlerden dolayı kolluğa 
gelmiş, en çok gelme nedenleri ise bir suçun 
mağduru yada kayıp şahıs olarak gözlenmektedir.

Örneklemin 81,8’i beş ve daha fazla ilaç kullan-
mıştır. En az kullanılan ilaç sayısı bir iken en çok 
kullanılan ilaç sayısı ellidir.

İntihar girişiminin daha çok okulların açık olduğu 
günlerde meydana geldiği görülmektedir.

6. ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Çocuklar tarafından gerçekleştirilen intihar ey-
lemleri, çocukların bu girişimi kendilerini ifade 
etme şekli olarak görmeleri, ailelerine yada sev-
diklerine ispat ve ikna yöntemi olarak görmeleri, 
yaptıkları olaydan pişmanlık duyarak yada korkuya 
kapılarak intihar girişimlerini çok kısa bir süre 
sonra söyleme eğilimde olmaları gibi bir çok 
neden ve sebepten dolayı çoğunlukla teşebbüs 
aşamasında kalmakta ve gencecik bedenler tedavi 
edilmektedirler.
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Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok 
intihar girişimine meyilli olup, yaş ve eğitim 
seviyesi yükseldikçe intihar girişimi artmaktadır.

Her hangi bir işte çalışmayan ve okula devam 
etmeyen çocuklar okula devam eden çocuklara 
kıyasla daha çok intihara meyillidir.

Göç etmiş ve kalabalık bir ailede, her meslek 
grubundan babanın ve ev hanımı annenin ço-
cuklarından üç ve daha az kardeşe sahip olan-
lardan birinci çocuk olanların daha çok intihara 
meyilli oldukları, beş ve daha fazla kardeşe sahip 
olanlardan, son çocuğun yada son çocuğa daha 
yakın olanların intihara daha meyilli oldukları 
görülmektedir.

İntihara teşebbüs eden çocuklar çoğunlukla ilaç 
içmek suretiyle intihara teşebbüs etmekte ve intihar 
nedenlerini hastalıkları, okuldaki başarısızlıkları ve 
bunalıma girmeleri ile açıklama eğilimindedirler.

İntihar girişiminde bulunan çocuklar, çok ön-
cesinden plan yapmadan daha çok ani kararlar 
ve girişimden hemen sonra intiharı söyleme 
eğilimindedirler.

Çocuklar beş adet ve daha fazla ilaç almak su-
retiyle intihara kalkışmakta ve bir günden fazla 
hastanede tedavi altında tutulmaktadır.   

Çocukların intihar girişimleri kış sonu ilkbahar 
ve yaz başlangıcında, okul günlerinde, öğleden 
sonra ve akşam saatlerinde daha çok olmaktadır.    

7. ÖNERİLER

Küçük yaşlarda görülen intiharlar önemli bir sağlık 
sorunudur ve ancak bilimsel, önleyici, çözüme 
yönelik ve uzun vadeli stratejilerle başa çıkılabilir 
(Szumilas ve Kutcher, 2009:603). Örneğin, alkol 

ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelere 
karşı sıfır tolerans öngören politikalar neticesinde 
genç intiharlarında düşüş gözlenmiştir (Carpenter, 
2004: 840). Ayrıca, ergen intiharları üzerindeki 
etkisine dair deliller muhtelif olsa da, antidepre-
sanların günümüzde kullanımının artmış olması 
intihar oranlarını azaltıcı bir faktör olabilir (Lahti 
vd., 2011: 988). Mental problemlerin intiharla olan 
yakın ilişkisi de, gençlik intiharlarının önlenmesinde 
psikolojik destek sağlayan merkezlerin önemini 
ortaya koymaktadır (Windfur vd., 2008: 1156). 

Okullar boyutuyla ise;eğitim-öğretim ortamında 
sorunlu gençlere rehberlik ve danışmanlık servisi 
sunan yapının muhafaza ve sürdürülmesi önemli 
olmakla birlikte, kendilerine olan güvenin veya 
kendilerini hazır hissetmelerinin arttırılması için 
bu hizmeti veren personele yönelik eğitimler 
düzenlenmesi gereklidir (Singer ve Slovak, 
2011: 224-225). Okul ortamı, genç bireylerin 
farkındalıklarının arttırılması ve önleyici prog-
ramlar geliştirilmesi için en uygun platformdur 
(Wasserman vd., 2012: 10). Bununla beraber, 
konuya taraf idareciler ve politika yapıcılar ile 
ailelerin bu programların etkin şekilde uygula-
nabilmesi için bir araya gelmesi gerekmektedir 
(Wasserman vd., 2012: 10).

Önerdikleri bütüncül önleme modelinde Speaker 
ve Petersen (2000: 69-71) ailenin eğitim yapısına 
dâhil olduğu, değer eğitimi verilen ve öğrencinin 
kendisine değer verildiğini hissettiği başarıya 
dayalı bir sistemden bahsetmektedir. Bu modelin 
diğer önemli unsurları ise öğrencilere çatışma 
yönetimi becerisi kazandırılması ve medyanın 
üstleneceği yapıcı roldür (Speaker ve Petersen, 
2000: 70-71).Bu modele benzer şekilde, Delice 
ve Teymur’da (2012:77) saygınlık ve değer 
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kavramlarına vurgu yaparak, gençlerin toplumla 
olan sosyal bağlarının arttırılması suretiyle hayata 
bağlılıklarınınkuvvetlendirilebileceği görüşündedir.
İntihar teşebbüslerinin tekrarının önlenmesinde 
ailelerle beraber çalışılması da olumlu sonuçlar 
verebilir (Jakobsen vd., 2011: 275).

Ayrıca, gençler arasında intiharın önlenmesine 
yönelik olarak farkındalık oluşturmak için başta 
internet ve sosyal medya olmak üzere çeşitli ile-
tişim, haberleşme ve bilgilendirme kanallarından 
yararlanılması önem taşımaktadır (McPhedran 
ve Baker, 2012: 143; Cheng, 2011: 74; Dun-
lop, More ve Romer, 2011: 1073). Ancak, bu 
kaynakların sunduğu bilgilerin bilimsel temelli 
ve güvenilir olması gerekmektedir(Szumilas ve 
Kutcher, 2009:602).

Ateşli silahlar gibi intiharda kullanılan araç-gereç 
ve vasıtalar ile ilgili olarak ise; bunlara ulaşımın 
sınırlandırılmasının intiharı düşürmeye olan fay-
dasına dair bulgular çelişkili olduğundan, erişimin 
kısıtlanmasına dair düzenlemeler yapılacaksa, 
fayda-maliyet analizi yapmak suretiyle gerçek-
leştirilmesinde yarar bulunmaktadır (McPhedran 
ve Baker, 2012: 136).
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HÜSEYİN ELMAS’IN KUBBELER SERİSİ RESİMLERİ ANALİZİ

THE ANALYSIS OF THE PICTURES OF  
HÜSEYİN ELMAS’ DOME SERIES 

Mustafa Cevat ATALAY
Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü

Özet: Bu araştırmanın amacı, Sanatçı ve eğitimci 
Hüseyin Elmas’ın “Kubbeler” serisini oluşturan 
resimlerini inceleyip yorumlamaktır. Bu araştırmada 
yöntem olarak literatür tarama yöntemi uygulanmıştır. 
Araştırma planına göre, Hüseyin Elmas’a ait kubbeler 
serisinin resimleri incelenerek Kavramsal ve tasarım 
açısından serinin çözümlenmesi yapılmıştır. Yapılan 
araştırma sonucunda Hüseyin Elmas’ın yapıtlarının 
ilk yaratıldığı dönemde tema olarak doğa, sonraki 
dönem yapıtlarda geleneği temel alan özgün yapıtlar 
ürettiği, sanatçının önceki dönem ve yeni dönem 
yapıtları arasında bir değişim yönünün bulunduğu 
görülmektedir. Türk geleneksel kültürünü kubbeler 
serisini oluşturan resimlere özümseten sanatçının, 
gelenekselden yararlanma tutumu sanatçı açısından 
birçok boyutu olan estetik yaklaşımdır. Bu çok boyutlu 
yaklaşımın sonucu olarak, geleneksel kültürün yapıt-
larda estetik yönden ele alınıp oluşturulan kurgusal 
tasarım dilinin özgün araçlarıyla resimlerin yeniden 
inşa edilmesini sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelenek, Kubbeler, Resim

Abstract: The purpose of this research, is to analyze 
and interpret artists, and educator Hüseyin Elmas’ 
images forming “Domes” series. In this study, the 
literature scanning was applied as a method. According 
to the research plan, the series was resolved in terms 
of concept and design by examining the paintings of 
dome series belong to Huseyin Elmas. It is seen in 
the research results that the nature as the theme was 
taken in the period in which Hüseyin Elmas’ works 
was first created, in the next period works he produced 
tradition based works and there is an exchange of 
direction between artist’s previous term and the new 
term structures. The attitude of benefiting from tradi-
tional of the artist who internalized Turkish traditional 
culture into the pictures which form the domes series 
is an aesthetic approach which has many dimensions 
in the point of view of the artist. As a result of this 
multi-dimensional approach, he enabled rebuilding 
the pictures with the original tools of fictional design 
language which was formed by according to the 
traditional culture in an aesthetic perspective.

Key Words: Tradition, Domes, Painting
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1. Giriş

Sanatçı tarafından yapıt ortaya konduğu ve sey-
redilmeye bırakıldığı zaman yapıtı izleyen kişiyle 
sanatçı arasında bir bağ kurulur. Bu bağ sayesinde 
sanatçının sanat yapıtını hangi nedenlerle yapmış 
olabileceği konusunda çeşitli fikirler öne sürüle-
bilir. Sanat yapıtını birçok açıdan inceleyebiliriz. 
“Bir sanat yapıtı bize sadece edilgen bir biçimde 
≪görünen≫ bir şey değil, bizimle ≪konuşan≫, 
bizim ona vermek istediğimiz anlam çerçevelerini 
sürekli olarak aşan bir şeydir. Kısacası bir sanat 
yapıtı gerçek bir diyalogun bir tarafıdır.” (Akın, 
1993: 68).

“Sanat yapıtının yaratılması, bir varlık alanı olarak 
sanat yapıtı, sanat yapıtı ilişkileri acısından tabiat, 
sanat yapıtlarını değerlendirilmesi (sanat eleştirisi), 
zevk ve bunlarla ilgili yan konuları içine alan bir 
bilgi dalıdır.” (Ayvazoğlu, 1993:189). Bu bakımdan 
sanat yapıtı sanatçının bir aynası gibidir. “Çünkü 
sanat eseri bir kişiliğin (individüel) ürünüdür. Yani 
sanatçının tekniği, malzemesinden-araç-gereçle-
rinden ziyade, yetkinliğine, organlarını kullanma 
ustalığına bağlı, sübjektif bir niteliktir.”(Atalayer, 
1994: 21). 

Yapıtta görebildiğimiz ön yapı sanatçının yaratma 
iradesidir. Yapıtın arka planında ise sanatçının 
özellikli dünyasını bulunmaktadır. Sanat yapıtının 
oluşturulma sürecini belirleyen değişkenlerden 
biride sanatçının içinde yaşadığı toplumun kültürel 
değerleridir. Sanat yapıtında döneminin toplumsal 
kültürü örf ve adetleri, nesne üretme biçimleri de 
etkili olmaktadır. “Sanat eseri toplumun belirli bir 
döneminde onun yaşama kültürünün bir parçası 
ise burada kaynak olma sorunundan çok toplumun 
kendi için tanımlamaya ve yaratmaya çalıştığı 
ortamın niteliği önemlidir.” (Kuban, 2009: 17). 

Sanat yapıtlarının oluşturulmasında etkili koşulların 
güçleri sanatçı üzerinde farklılaşır ve kişiden kişiye 
de öznellik taşır. Bu yüzden gerçek sanat yapıt-
larını biricik olması nedeniyle “kopya edilmeleri 
mümkün değildir. Serbest güzel sanatların diğer 
bir özelliği de yaratıcılık ve biricik olmalarıdır. 
Burada sanat eseri sanatçının şahsiyeti, hayal ve 
psikolojik gücüyle birleşerek ortaya orijinal bir eser 
çıkarır. Bu eserin ne bizzat sanatçı, ne de başkaları 
tarafından tekrarlanmasına ve röprodüksiyonuna 
imkân yoktur.” ( Artun, Aliçavuşoğlu, 2009: 540). 
Sanat yapıtlarının çözümleme kısmında sanatçı 
bir ve ya daha fazla izleyici yorumları bulunur. 
Bu yorumlamaların kaynağında sanatçının yapıtı 
en önemli yere sahiptir. Her sanat yapıtı kendi 
zamansallığına aittir. Bu zamansallık yapıtlarının 
çözümlemelerinin zamana kültüre bağlı olma 
sonucunu doğurmaktadır. “Tekil bir sanat eseri, 
her zaman, gerçek etkiyi önemli ölçüde belirleyen, 
önceden verili kurumsal koşullar dahilinde alımla-
nır. Hatta modelde sanat kurumunun (özerkliğin) 
kilit konuma yerleştiği ve eserin gerçek toplumsal 
işlevini belirlediği bile söylenebilir.” (Bürger, 
2004: 46). Sanat yapıtı çözümlemelerinde izleyici 
ve yorumlayıcı insan faktörünün öznelliğini en 
aza indirmek gerekir. Çözümleme berraklığını 
bulabilmenin en doğru yolu sanatçının yapıtlarına 
temel inceleme kriterleri ile yaklaşmaktır. “Sanat 
eserlerini sürekli olarak değişen tarihsel-kültürel 
koşullar çerçevesinde algılıyor ve düşünüyoruz. 
Bu bilgi ne öznel ne de görecedir; Çünkü sanat 
eseri belli bir kültürü ve geleneği iletir ve bu 
anlamda ≪doğru≫ dur.” (Erguden, 1999: 68).

 Ama çözümlemede kullandığımız deşifre niteliği 
ne derece kuvvetli olursa olsun her sanat yapıt-
larının dili en doğru olarak kendinde yer alır. Bu 
yüzden sanat yapıtlarının çözümlemesinde yapıt 
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ve sanatçının yapıtı üzerine ne dediği en önemli 
çözümleme aracımızdır. “Elimizdeki verileri de-
ğerlendirirken, bilgi yetersizliğinin sanat tarihçisini 
ittiği öznellikten kurtulmak için, bu çalışmada 
kabul edilen yöntem, sanat yapıtını etnik, coğ-
rafi, teknik, kültürel kategorilere zoraki olarak 
sokmadan, bize göründüğü gibi tanımlamaya 
çalışmak, içinde meydana geldiği özel koşulları 
analiz etmek olacaktır. Bu özel koşulların da bazı 
genellemelere götüreceği açık olmakla beraber, 
hiçbir genel faktör, sanat yapıtının kendisinden 
önce düşünülmemelidir.”( Kuban, 2009: 27). 

Sanat eğitimcisi ve Sanatçı Prof. Dr. Hüseyin 
Elmas, 1967 yılında Anamur da doğdu. İlk orta ve 
lise öğrenimimi Anamur’da tamamladıktan sonra, 
1986 yılında girmiş olduğu Gazi Üniversitesi Gazi 
eğitim Fakültesi Resim- İş Eğitimi Bölümü’nden 
1990 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
kısa bir süre çalışmalarıma Anamur’da devam etti. 
1991 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Resim-İş Eğitimi Bölümü’nün açmış olduğu 
asistanlık sınavını kazandı. Aynı yıl yüksek lisans 
eğitimine ardından da doktoraya başladı. 1998 
yılında doktora eğitimini çağdaş Türk resminde 
“Minyatür Etkileri” konulu tezle tamamladı.1999 
yılında ise aynı bölüme öğretim üyesi olarak 
atandı. Göreve başladığım 1991 yılından bu yana 
hem akademik hem de sanatsal çalışmalarını bir 
arada yürütmektedir. Bugüne kadar, on altı kişisel 
resim sergisi gerçekleştirmiştir (Elmas, 2007).

2. Hüseyin Elmas’ın Kubbeler Serisinde 
Tasarım 

Sanatçının resimlerinde tasarımlamada kullanılan 
biçim tercihleri taşıdığı anlam içeriğinden ayrı 
düşünülemez. Sanatçı Elmas resimlerin de görü-
len tasarım ve uygulama ile arka yapıda bulunan 

kavramları, açıklayabilmek için Tuvaldeki yapıtı 
çözümlemenin görünen ön gerçekleri olan tasarım 
özelliklerini açıklamamız gerekir.

“Ön yapı (Vordergrund) ve arka yapı (Hinterg-
rund). Bu iki deyim, objektivation’un Real ve 
irreal varlık alanlarını karşılar. ≪O halde, her 
objektivation’da bir on yapı ve bir arka yapı’dan 
söz açılabilir. Ve her bir halde on yapı, acık olarak 
bilinen bir tabakadır, bağımsız, ontik bakımdan 
kendi başına var olan real tabakadır; arka yapı 
ise, asıl tinsel içeriktir,” (Tunalı,1996: 58).

Kubbeler serisinde kompozisyonlar genellikle açık 
kompozisyon olarak değerlendirilebilir (resim,5). 
Resimlerinde Geometrik bir düzen anlayışı bu-
lunmaktadır. Her geometrik formda “ritim” şekil 
veren bir kanıt olarak ortaya çıkmıştır. (resim,4).

“Yapıtlarımın ana kurgusunu oluşturan kubbe 
ve kubbe formuna eşlik eden kimi figürler (At, 
Güvercin, Mevlevi vb.) gene bizim geleneksel 
kültürümüzde var olan ve duygusal bağlamda 
günümüzde etkisini sürdüren motiflerdir. Bu 
motifler, geometrik bir anlayış içerisinde yüzeyde 
kurgulanır. Alışılmamış renk lekelerinin bir araya 
gelmesiyle oluşan kubbe formu, Anadolu’da sık-
ça rastlanan gerek, dini gerekse sivil mimarinin 
vazgeçilmez unsurlarından biri olan “tuğla” nın 
değişik şekillerde dizilmesiyle oluşan ritmik 
yapıya kimi göndermeler yapar.” 1

Elmas, Resimleri bilimsel perspektif açısından 
ele alındığında görülen bilimsel bir perspektifin 
tercih edilmediği yönündedir. Perspektif bir 
yanılsamadan yana değildir. Burada Akademik 
bir perspektifi kullanmaktan yana olmayan bir 

1  (www.anamurhaberci.com).
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perspektif tasarımın olduğunu söyleyebiliriz 
(resim,7).

Sanatçının perspektif tercihlerini tasarımlarındaki 
açısal düzenlemelerini, ele aldığımızda geleneksel 
yöntemlere olan göndermelerle açıklayabiliriz. 

Bununla beraber ön yapıda görülen tasarımlamada 
formların dizilişleri ve mekânların şiirsel-lirik 
renk ilkeleriyle düzenlenmesi vardır. Kubbeler 
serisinde perspektif Mekân derinliği yaratmak 
isteği görünmemektedir. “Bugünkü soyut sanat 
ustaları, resimde geometrik çizgilere fazla önem 
vermektedirler” (Sena,1972: 87). Soyut sanatta 
tercih edilmeyen akademik perspektif Elmas’ın 
Kubbeler serisi resimlerin de de genellikle tercih 
edilmemiştir. “Nitekim örneğin doğalcı resimde 
perspektif ve ışık yanılsamasıyla çözümlenen 
uzam sorunu modern sanatçılar için renk, çizgi, 
kompozisyon ve oyluma ilişkin maddi ve gerçek 
sorunlara yol açar ve yanılsamacı bir tarzda değil, 
küçük ve büyük cisimlerin yüzeylerinin düzlemsel 
yapılanışı yoluyla çözümlenir. (Tarabukin, 1990: 
119). Soyut sanatçıların tasarımın kuramsal uy-
gulama çözümlemelerinde olduğu gibi tasarımda 
tercih edilmeyen bilimsel perspektif tutumu vardır. 
Sanatçı yapıtlarında farklı araçlarla anlatım yolla-
rını seçmiştir. Düzenlemelerde geometrik kurgu, 
leke, çizgi ve renk sayesinde nesne ve renklerle 
kurulan derinlik mekân fikri oluşturmaya dönük 
bir girişim olarak sonuçlanmıştır. (Resim,6).

“Bilimsel perspektifin dikkatle uygulandığı dö-
nemlerde, sanatçıların kesin bir optik görüntü 
saptamasına gerek duydukları… anlaşılabilmek-
tedir.” (Turani, 1978: 48).

Resimlerde ritim isteğini yansıtan bu yönde 
şekillenen geometrik formların bulunduğu bir 

yüzey vardır. Bu bağlamda resimlerin ritim iste-
ğinin estetik bir düzen kurgusuyla şekillendiğini 
söyleyebiliriz. “İnsan sanatçının asıl işi, tanrısal 
yaradılışın uyumlu ritimlerini basit şekillerde ayırt 
etmek, vurgulamak ve geliştirmektir” (Murdoch, 
2008: 66). 

Sanatçı çalışmalarının tümünde, ritim uygulama-
larını yalnızca nesne tasarımlarına değil renklere 
ve fırça tekniğine de taşır. Tuğlanın Arka yapıdaki 
anlamı üzerinde çeşitli değerlendirmeler yapıla-
bilir. Kubbelerin tasarımında (resim, 4, 5, 6) yer 
alan tuğla formunun dizilişi ve gösterimi resmin 
arka yapısının izlerini taşımaktadır. Tuğla insan 
tarafından oluşturulmuş bir yapı malzemesidir. 
Yapı malzemesi olarak, üretim aşamalarında 
insan emeğinin odağında ve gücünde yer alır. 
Her modülün birlikteliği tek bir bütüne bağlı 
ve birdir. Hepsi de kilitli ve bir büyük bütünün 
parçaları olarak genel bir bütüne hizmet eder. 
Kubbeler resimler serisinde sanatçının tuğlaların 
oluşturduğu düzenlerde yırtılma, dairesel döngü 
kompozisyonlarda vardır. Tasarım ilkeleri için-
deki biçimi ve rengi ritimle şekillendirme isteği 
ile sezgisel bir “tek” ulaşma isteğini yansıttığını 
söyleyebiliriz ( Daha farklı bir yorumlamada ise 
formun dağılışı “tek” in rahmet dağıtması ile 
ilişkilendirilebilir. Her iki analizde resimlerde 
mistik, metafizik bir görsel anlatıma işaret eder.)

Sanatçının uygulama aşaması ve biçiminin yorumlanışı 
üzerinden her parça da medeniyetin bir basamağı 
olarak kavramsal temelde kurgulanmış olabilir. 

3. Hüseyin Elmas’ın Kubbeler Serisinde 
Renkler 

Elmas’ın kubbeler serisi resimlerin de renkler açık 
temiz ve berrak olarak nitelendirilebilir. Grileş-
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miş ve çamurlaşmış renklere rastlanmadığı gibi 
renkler birlik içinde armoniye hizmet etmektedir. 

Renklerin değerleri sanatçıda birçok valör ve 
ton yelpazesine sahiptir. Ritmik (Morgül’e göre, 
“Evrende her şey, düzenli hareket halindedir. Yani 
evrenin hareketi ritmiktir. (http://www. müzik 
egitimcileri. net). Ara tonlarda ve ana renklerin 
parlaklık ve gücünü terk etmeden tuvalde uy-
gulanmıştır (resim,6). Kompozisyonun ritmik 
dilinde olduğu gibi renk uygulanışları ritüel 
hareketler çerçevesinde espasla ilişkilendirilip 
biçimle buluşturulmuştur. Eğilen biçimler renk-
lerle doldurulmuş, ışıklı renkler koyu değerlerin 
arasından parlamaktadır. Bazen renkler bazen 
biçimler bir gövde oluşturup lekeselleşmektedir. 
Yapıtlar içinde, Örgütlü renkler çoğu zaman bü-
tün ve birlik içerisindedir. Ayrı hareket etmeleri 
nadir görülmektedir. Bunun yanında renklerin 
yerleştirilmelerinde Biçimle rengin karıştığını 
görmekteyiz. Renk biçimin yerini almaktadır. 
Bundan dolayı biçimler arasında renge dayalı 
ayrımlar ve sınırlar varken konturlar daha az 
görünmektedir. Kompozisyon (Kubbe) formla-
rının ortasında bulunan dairesel formlarda parlak 
doğrudan bir ışık (güneş-merkez) kullanılmıştır. 
Bu merkezin kavramsal çerçevede bir karşılığı 
olduğunu söylememiz mümkündür. Kubbelerin 
diğer çalışmalarında merkezin bu kadar net 
görünmediği kompozisyonlar da vardır. Onlar-
daki döngüsel ifade kendi içinde daha küçük 
bir merkezde kaybolur. “… Mimariyle gelen 
geleneksel etkiler yıllardır yoğun bir incelemem 
altında olan Türk İslam sanatlarından “minyatür’ 
ün, renk, kompozisyon ve biçim anlayışıyla 
birleşti.” (www.anamurhaberci.com). Elmas’ın 
ilgili seri resimlerinin renk tercihlerinde özgü 
baskı duyarlılığını da görmemiz mümkündür. 

4. Hüseyin Elmas’ın Kubbeler Serisinde Üslup 

Her görsel sanatçı yapıtı yaratma, yorumlama, 
tasarımlama süreçleri içinde kendi özgün sanat 
nesnesine rol yükler. Sonucunda da görsel sanat-
larda bir yapıt ortaya çıkar. Elmas’ın uygulanmış 
bir yapıtlarında üslup estetiğinin daha anlaşılır 
hale gelebilmesi için, merkezden yayılan dön-
güsel devinim ve tasarımın felsefi arka planın 
analiz edilmesi gerekir. Bu kapsamda yapıtların 
nitelikleri ve ortaya koydukları bizim açımızdan 
estetik değerlendirme kapsamına girebilir.

 Elmas resimlerinde kavramların merkezinde 
gelenek yer alır. Resimlerde bu kavramların 
birbirleriyle ilişkili soyut anlatımı görülebilir. 

“Hassas gözlemciliği, doğa hayranlığı belle-
ğinde kalanların sezgisiyle bütünleşerek, canlı 
doğanın içsel doğayla kaynaşmasından doğan 
bu resimleri üç ana başlık altında toplayabiliriz: 
Doğa izlenimlerinden soyutlamalar, Gerçekçi 
Akdeniz ve Anamur görüntüleri, Kelebekler ve 
Çiçekler”(Enveroğlu, 2004).

Elmas’ın resim yaptığı dönemlerdeki belli başlı 
yapıtları incelediğimizde gelinciklerle (Resim 2) 
Başlayan serüven kubbeler serisinde sanatçının 
gelenekten beslenen sanatsal yaratması ile devam 
etmiştir. “Yaratım sürecinde bu kırılma, gelece-
ğe dönük ipuçları veren önemli gelişmelerinde 
başlangıcı oluyor. Kimi ritmik, dışa vurumu 
ifade eden çiçek… Çiçekler ve bunların plastiğe 
dönüşen, zaman ve uzam kavramının dışına taşan 
anlatımı resmin temel felsefi zeminini oluşturur.” 
(Karaoğlu, 2008). (resim, 1, 2, 3).

Elmas çalışmalarının zaman içinde değişim 
yönünü şöyle açıklar,
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“Akademik çalışmalarım sırasında, önce geleneksel 
Türk Minyatür sanatı, daha sonra ise, geleneksel 
sanatlarımızın çağdaş sanat ile olan ilişkisi üzerine 
kuramsal araştırmalarda bulundum. Araştırmalarımın 
zamanla geleneksel mimariye de uzanması, süreç 
içerisinde Türk İslam Mimarisinin vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan “Kubbe’ nin, geleneksel 
Türk sanatlarının plastik ifade dili ve felsefesinin 
yapıtlarımda birleşmesine neden oldu. 2

Kubbeler serisinin içeriğini oluşturan Kubbe formu 
Sanat tarihinde bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. 

“Eyvan kubbe ve tromp gibi diğer mimarî şekiller 
Sasanîlerden gelen unsurlardır. Fakat bununla 
beraber, hangi coğrafî bölgede olursa olsun, Türk 
sanatının bütün eserlerinde daima ilk bakışta 
göze çarpan orijinal bir üslûp belli olmakta ve 
bunlar kolayca diğer sanat eserlerinden ayırt 
edilebilmektedir.” (Aslanapa, 1993: 7).

Bu zamanla, hem mimari hem de estetik bir 
yapıt haline gelmiş ve ruhsal gücü kuvvetle 
temalaşmıştır. Kubbeler tarihi, Anadolu da Sel-
çuklu Osmanlı yapıtlarındaki görsel yapıtlarla 
en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır, Kubbe 
sanatı bildiğimiz kadarıyla en yetkin örneklerini 
Osmanlı medeniyetin de bulmuş ve bu konuda 
zaman paralelindeki ülkelere örnek teşkil etmiştir. 

Turani kubbelerle ilgili olarak şöyle demektedir. 
“Kubbe girişimiyle ilgili olarak doğuşundan bu 
yana saptanan bir iki noktaya işaret etmekte ya-
rar vardır. Bize tarihin verdiği belgelere göre ilk 
izlere Mezopotamya’da rastlıyoruz. Asurluların 
yapılarında kemerli kapılar, arı kovanı biçiminde 
yalancı ilkel kubbeler vardır… Kubbeli yapı 
sisteminin bir gelenek olarak Doğudan batıya 

2  (www.anamurhaberci.com).

doğru nasıl geliştiğini ve Selçuklulardan sonra 
beylikler devrinde işlendiğini bu zincirin halka-
larını belirtmek için açıklamaya devam etmek 
gerekir. ”(Turani, 1992).

Sanatçının da ifade ettiği gibi kubbeler serisindeki 
çalışmalar, gelenek ışığında tamamen onun bir 
çözümlemesi ile üretilerek gelenekten besleniyor.

“Geleneksel kültürel olguların çağdaş sanat algı-
sında kurgulanan estetik-mistik örgüsü, “kubbe”nin 
yapısal formuyla sağlanmıştır. Yapıtlarının ana 
kurgusunu merkezini oluşturan “kubbe” ve “kubbe 
formuna” yakın olan motifler, renk lekelerinin bir 
araya gelmesi ile duyarlı ve ritmik bir yansıma 
ortaya koymaktadır”(Karkın, 2013). Ondan can 
alıyor, onunla pekişiyor. Geleneğe önem verişini 
sözlerinden anlayabileceğimiz sanatçı geleneksel 
sanatın estetik mahiyetini önemseyerek, kültüre 
ait sanat tarihinde üretilmiş ne varsa daha yük-
sek bir yere konumlandırır. “Yurdumuzun tabi 
zenginliğini yurdun topraklarında, milletimizin 
manevi zenginliğini de yaratmış oldukları eserlerle 
aramak mecburetindeyiz. Plastik sanatlarımız 
için abidelerimiz, çinilerimiz, minyatürlerimiz, 
klasik bestelerimiz; tiyatromuz için, karagözümüz 
ve orta oyunlarımız tükenmez birer kaynaktır… 
İfade ve tebliğ vasıtaları ne olursa olsun büyük 
sanat eserleri içinde, doğdukları cemiyetin külli 
ruhunu şahsi bir şekil içinde tecessüm ettiren 
esrelerdir. Bütün sanat şubelerimizi grap tekni-
ğiyle işlerken, onları yeni cemiyetin külli ruhunu 
şahsi bir şekil içinde tecessüm ettiren eserlerdir. 
Bütün sanat şubelerimizi garp tekniğiyle işlerken, 
onları yeni imkânlarla zenginleştirirken milli 
kaynaklarımızı daima göz önünde bulundurmak 
mecburiyetindeyiz” (Elmas, 2000). 
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Sanatçı yapıtlarının üslubunda, geleneksel form-
ların farklı bir gösterim dili ile anlatıldığını 
söyleyebiliriz. 

 “Aslında başlangıçtan beri hem konu hem de 
içeriğin beni nereye götüreceğini her sanatçı gibi 
bende merak etmişimdir. Birçok sanatçı dostumun 
kuramsal açıdan “gelenek” üzerine çalıştığımı 
bilmelerinden kaynaklanan eleştirileri oldu. Neden 
geleneksel sanatlarımızdan izler taşıyan resimler 
çalışmıyorsun gibi eleştirilerdi bunlar. Bense 
buna hep olumlu yaklaşmama karşın zamana 
bırakmak istedim. Bir şeylerin zorlamayla değil 
kendiliğinden tuvalime yansımasını bekledim. 
Sanıyorum zamanı geldi. Yüksek lisans sürecinde 
minyatürler, doktora sürecinde de minyatürlerin 
çağdaş Türk resmi üzerindeki etkileri üzerine 
çalışmalarda bulundum. Bu konu üzerine bir kitap 
yayınladım. Uzunca bir süredir de gerek yurt içi 
gerekse yurt dışında yaptığım konuşmalarımda 
çağdaş Türk resmi için geleneksel sanatların 
kaynaklık etmesi gerektiğini hep dile getirdim. 
Sonuçta, Geleneksel sanatlarımız üzerine yaptığım 
kuramsal araştırmaların el sanatlarıyla kalmayıp 
mimariye de uzanması, resimlerimde var olan 
dairesel formların, Türk İslam mimarisinin vaz 
geçilmez bir unsuru olan “kubbe” ile birleşmesine 
neden oldu. Bu bir başlangıçtı. Çalışmalarım 
yoğunlaştıkça kubbe formu dışında kalan diğer 
mimari öğeler, Selçuklu ve Osmanlı mimari 
süslemeleri, minyatürler ve bunların yüzyılların 
birikimi sonucu oluşturduğu plastik ifade dili, 
felsefesi yavaş yavaş resimlerime girmeye baş-
ladı.” (Elmas, 2010: 21).

Kubbe, duvar, çatı, pencere ve mozaik… Sanatçı, 
gelenekten beslediği arka yapıyı yeni bir soyut 
yorum ve mistik sayılabilecek bazı göstergelerle 

yapıtlarda ortaya koyuyor. Gelenekten beslenen 
bu biçimler yeni bir tasarım ve tuvalde modern 
suretlerini buluyor. Yaratılan nesnelerin tekrarlardan 
oluşmadığı söyleyebiliriz. Sanatçının resimlerin 
de derin ve mistik konular bulunduğunu söy-
lememiz gerekir. Yapıtların arka planında hem 
dünden kavramlar hem de bugünden araçlar 
bulunmaktadır.

Elmas Geçmiş kültürlerle ilişkisini kurarken 
şöyle der, “…kendi kültürel mirasıyla beslenen 
sanatçı insanlığın ortak mirasından yararlanmaya 
çalışmalıdır… Sanatçı yalnızca kendinden olanla 
yetinmemeli, her toplumun geleneğinin sayısız 
etkileşimlerden oluştuğunu unutmamalıdır. Bir 
düşüncenin ya da bir yapıtın verimli olup olmadığı, 
evrensel bir değer taşıyıp taşımadığına bağlıdır. 
Gelenekten yararlanma ise, dünü bugüne ve yarına 
bağlamak için bir araçtır. Her araç gibi kullanmaya 
bağlıdır” (www. huseyinelmas. com. tr).

Resim 7, 8’de yapıttaki beyaz zemin berrak, açıktır. 
Mondrian resimlerinde bulunan geometrik düzen-
lerin arkasında bulunan resimsel boşluklar gibi, 
beyaz buradaki kullanım amacıyla hem yalınlığı 
hem sonsuzluğu hem birliği ifade edebilir. Bunun 
yanında içinde formun rengini daha belirgin ve 
koyu hale getirmiştir. Beyaz zemin üzerinde bir 
çok fırça darbesi vardır. Düz bir boyama yerine 
sürekli ritm içinde bir yüzey tercih edilmiştir.

Ortada bulunan daire formu döngüseldir. Gelenek 
le ilişkisini döngü selliğinde ve seçilen parça 
tasarımının tuğla olmasında bulur. Daire formu 
dışında kalan üç yüzeyi tamamlarsak kare kompo-
zisyon içine yerleşmiş form bulunur. Daire formu 
zeminle ilişkisini kurmak için altta bulunan bir 
küçük parçacık ile ilişki kurar. Figürler boşlukta 
serbestçe asılı kalmıştır. Sahneler deki daire formu 
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bir devamlılığın ve dönüşün işaretidir. Espas fırça 
darbeleri ve tuşlarla doludur. Kubbeyi ifade eden 
lekeler fırça darbeleri oldukça çocuksu bir uygu-
lamadadır. Bunun yanında bütün parçacıklar bizi 
merkeze yaklaştırır. Parçacıklar döngüsel olarak 
merkezde buluşur yada merkezden yayılır. Tek 
bir merkezden dağılan objelerin birliği ve aynı 
parçalar tek bir merkezle birbirine bağlı, merkezin 
etrafında düzenli olarak savrulan disiplinli parçalar 
ve renkler bulunuyor. 

Renklerde oksit sarı, kırmızıya kaçan turuncular 
bulunuyor. Bir mimari yapıda bulunan tuğlalarda 
gördüğümüz renklerden. Renklerin birbiriyle 
ilişkisi organik ve doğacı bir birliğe sahip doğada 
var olan eskiyen yıpranan tarihselliği olan dönüş-
müş nesne renkleri bulunuyor. Beyazlar net. Bu 
çalışmada ki döngü önemlidir. Döngüye temel 
olan şey, nesnenin döngüsünün kompozisyona 
özümsetilmesi olabilir. Çalışmaların bazıları mo-
zaik anlatıma da sahiptir diyebiliriz. Sonsuzluk 
fikrinin iddiası en çok da burada vurgulanmış 
olabilir. Turanî ye göre, mozaik sanatı geleneksel 
sanatta sonsuzluğun bir aktarımıdır. 

5. SONUÇ 

Sonuç olarak Sanatçı yaratır. Üretir ve sorgular. 
Kubbeler serisi her yönü ile daha çok araştırmaya 
tabi tutulması gereken ve plastik değerleri ile 
konuları arasında bir ayrım yapılmadan izlenmesi 
gereken bir yapıtlar dizisidir.

Hüseyin elmas resimlerinde görünebilir gerçek-
liğe sahip nesneler yeni ve sağaltılmış formları 
ile gerçekliğin dışında bir alandan göndermeler 
yapıyor. Bu göndermenin içinde ise geleneksel 
sanat formlarının yorumları ile Tinsel duruşu 
kavramsal çerçeveyi oluşturuyor.

Hüseyin Elmas’ın yapıtlarının ilk yaratıldığı 
dönemde tema olarak doğa, sonraki dönem 
yapıtlarda geleneği temel alan özgün yapıtlar 
ürettiği, sanatçının önceki dönem ve yeni dönem 
yapıtları arasında bir değişim yönünün bulunduğu 
görülüyor. 

Geleneksel sanat yaklaşımının duyarlılıklarını 
ürettiği yapıtlara yansıtan sanatçı Türk resmi 
içinde kendine özgü bir yerde konumlanmıştır. 
Bu bakımdan Eğitimci ve sanatçı olarak 

H. Elmas çağdaş Türk resmi yapmak isteyenler 
için önemli bir aktör konumundadır.

Bu dizide sanatın, estetiğin, geleneğin yaratıcı 
süreci ve uygulamalarını görmek estetik duyarlı-
lığa sahip sanat topluluğu ve sanatsever topluluğu 
içinde yeni keşifler, heyecan içeren deneyimlerle 
süreceğini söyleyebiliriz.
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EK (A) Resimler 

(Resim 1) , H. Elmas, 199, 45 cm X 45cm 
dragonda tekneler TÜYB

(Resim 2) , H. Elmas, 2005, 70 cm X 70 cm, 
TÜYB

(Resim 3), H. Elmas, 2009, Dragon Çayında 
Tekneler,80 cm X 70 cm, TÜAB

(Resim 4), H. Elmas,2009, 120 cm X 120 cm 
Kubbeler, TÜKT

(Resim 5), H. Elmas, 2009, 70 cm X 100 cm 
Kubbeler, TÜKT

(Resim 6), H. Elmas, 2009, 100 cm X 100 cm 
Kubbeler, TÜKT
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(Resim 7), H. Elmas, 2009,
70cm X 100 cm Kubbeler (Detay) , TÜKT

(Resim 8), H. Elmas, 2009,
70cm X 100 cm Kubbeler (Detay) , TÜKT



8484

ALMAN ROMANTİZMİ, DÖNEMLERİ, ROMANTİKLER
VE E.T.A. HOFFMANN’IN FINDIKKIRAN VE FARE KRAL’I

GERMAN ROMANTICISM, PERIODS OF IT, THE ROMANTICS AND 
E.T.A. HOFFMANN’S THE NUTCRACKER AND THE MOUSE KING

Arzu ÖZYÖN

Dumlupınar Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller Bölümü

Özet: Bu çalışmanın amacı, genelde Alman roman-
tizminin başlangıcı, dönemleri, romantizm akımına 
katkı sağlayan Alman romantik yazar ve şairlerini ele 
almakken, özelde Alman romantikleri arasında yer 
alan E.T.A. Hoffmann’ın Fındıkkıran ve Fare Kral 
adlı hikâyesini romantik akım içinde incelemektir. 
Bu bağlamda, ilk olarak “romantizm” ve “romantik” 
kelimeleri üzerinde durulacak ve kelimelerin kökeni, 
hangi kelimelerle ilgili olduğu ve anlamlarına deği-
nilecektir. Daha sonra,  Alman romantizminin Erken 
Romantizm, Romantizm ve Geç Romantizm olmak 
üzere üç ayrı döneme ayrıldığı ifade edilecek ve bu 
üç dönemde eser vermiş olan şair ve yazarlara yer 
verilecektir.   Bu dönemler dışında, Sturm und Drang 
(Fırtına ve Coşku ya da Fırtına ve Hücum) olarak 
adlandırılan bir döneme (birçok tarihçinin sadece 
akım olarak gördüğü) ve bu dönemin, romantik 
dönemin hazırlayıcısı olduğuna dikkat çekilecektir. 
Sonraki bölümde, her bir dönemdeki şair ve yazarların 
romantizm akımına yaptığı katkılar üzerinde duru-
lacak, son olarak geç dönem romantiklerinden biri 
olan E.T.A. Hoffmann’ın Fındıkkıran ve Fare Kral 
adlı eseri romantik akımın özellikleri çerçevesinde 
incelenecektir. Eser ilk bakışta çocuklara yönelik bir 
masal gibi görünse de, ayrıntılı bir biçimde incelen-
diğinde Hoffmann’ın siyasi görüşlerini ve dönemin 
yönetimine, yapılan haksızlıklara karşı eleştirilerini 
içeren bir hikâye olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Almanya, Romantizm, Roman-
tikler, E.T.A. Hoffmann, Fındıkkıran ve Fare Kral

Abstract: While the general aim of this study, is to 
handle the beginning of German romanticism, its pe-
riods, the contributions of the German romantic poets 
and writers to the romantic movement, the special 
aim of  the study is to analyse E.T.A. Hoffmann’s 
fairy tale called The Nutcracker and The Mouse King 
within the romantic movement. In this context, firstly 
the words “romanticism” and “romantic” will be 
focused on, the origins of the words, the words they 
are related to and their meanings will be mentioned. 
Then, it will be expressed that German romanticism 
was separated into three periods as Early Romanti-
cism, Romanticism and Late Romanticism and the 
poets and the writers, who gave works in these three 
periods will be given place. Apart from these peri-
ods, another period (which is actually seen only as 
a trend by most historians) called Sturm und Drang  
and the importance of it as a preparatory period to 
Romantic Period will be pointed to. In the latter part, 
the contributions of the each poet and writer to each 
period will be focused on, lastly the work of E.T.A. 
Hoffmann, one of the late romantics, called The 
Nutcracker And The Mouse King will be analysed in 
the frame of romantic movement. Although the work 
seems to be a fairy tale for children at first glance; 
when it is analysed in detail, it is understood that the 
work is a story including Hoffmann’s political views 
and his criticism against the rule of the period and 
against the injustices done.

Key Words: Germany, Romanticism, Romantics, E.T.A. 
Hoffmann, The Nutcracker And The Mouse King
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1. GİRİŞ

Alman Romantizmi’ni temel alan bu çalışmada, 
ilk olarak romantizm ve romantik kelimelerinin 
kökeni, hangi kelimelerle ilişkili oldukları üze-
rinde durulacaktır. Daha sonraki bölümde, Alman 
Romantizmi’nin dönemleri, romantizme katkıda 
bulunan Fichte, Schlegel Kardeşler, Schiller, Au-
gust, Wilhelm, Tieck, Schelling, Schleiermacher 
ve Herder gibi Erken Romantik Dönem yazar ve 
şairleri ile Grimm Kardeşler, Novalis ve E.T.A 
Hoffmann gibi Geç Dönem romantiklerine yer 
verilecektir. Bu yazar ve şairlerin her birisinin 
romantizm akımına katkıları üzerinde durulacak; 
son olarak da Hoffmann’ın eseri Fındıkkıran ve 
Fare Kral adlı eseri ayrıntılı olarak ele alınacak 
ve eserin derinliklerinde gizli olduğu düşünülen 
bazı anlamlar tartışılacaktır.

2. TERİM OLARAK ROMANTİZM VE 
ROMANTİZMİN DÖNEMLERİ

Gürsel Aytaç’a göre:

“Romantik terimi etimolojik yönden ele alındı-
ğında, eski Fransızcadaki romanz, romant, roman 
kelimeleriyle akrabadır… Fransa’da halk diliyle 
yazılan destanlara roman denirken, romanla ilgili, 
romanlardaki gibi, romanlara yakışır niteliği ifade 
etmek için romantik sıfatı kullanılmıştır. Rasyo-
nalist 18. yüzyıl boyunca da bu sıfat hissedilir 
bir anlam düşmesi ve anlam kayması geçirerek 
gerçek dışı, hayâli, duygusal yerine kullanılmıştır. 
Alman edebiyatında romantizm, dar anlamıyla, 
belli bir devirdir ki 18. yüzyılın son yıllarıyla 19. 
yüzyılın ilk otuz yılını kapsar” (Aytaç, 1992:  215).

Alman Romantizmi genel olarak iki dönemde 
incelenmektedir: Erken Romantizm Dönemi ve 
Geç Romantizm Dönemi. Erken dönem roman-

tikleri arasında Fichte başta olmak üzere, Schle-
gel Kardeşler, Schiller, August, Wilhelm, Tieck, 
Schelling, Schleiermacher ve Herder sayılabilir. 
Geç romantikler arasında ise Grimm Kardeşler, 
Novalis ve E.T.A Hoffmann yer almaktadır. Buna 
rağmen bazı kaynaklarda Alman Romantizmi üç 
farklı dönem ayrılmaktadır. Bu dönemler sırasıyla: 
“1797’den 1802’ye kadarki süreyi kapsayan ve 
Erken Romantizm olarak adlandırılan Fruhromantik, 
1815’e kadar olan Hochromantik (Romantizm) ve 
1830’a kadarki Spatromantik (Geç Romantizm)” 
dir (Sümer, 2012: 132). Melahat Özgü ise Alman 
Romantizminin dönemleriyle ilgili şunu ifade 
eder: Fransız İnkılabı sırasında 

“V Napoleon’un orduları Prusya’nın üzerinden 
yürüyünce, hiç şüphe yok ki, Romantizm’e siyâsî 
hava da karışacaktı. Wilhelm Schlegel arkadaş-
larından kuvvetli sözlerle millî şiirler istedi. Bu 
şiirler, halka, vatana, cihana müessir olacaktı. 
Bu yüzden diğer konular gölgede kaldı ve bir 
müddet yalnız millî şiirler terennüm edildi. Fa-
kat Arnim Brentanö ve Görres uzun müddet bu 
havaya dayanamadılar ve Heidelberg’e kaçarak, 
orada bir ikinci Mektep kurdular. Böylece Alman 
romantizmi ikiye bölündü; 1. Berlin ve Jena’da 
teşekkül etmiş olan romantizm.

2. Heidelberg’de yeni bir mektep kuran romantizm. 
İlkine “ilk Romantizm” (Frühromantik) denildi. 
İkincisi “Orta Romantizm”(Mittlere Romantik) 
adını aldı, çünkü bunu da bir üçüncü romantizm 
“Geç Romantizm” (Spatromantik) takip etti. Bu 
geç romantikler arasında bilhassa Eictiendorff, E. 
T. A. Hoffmann ve Schwaben Mektebi: Uhland, 
Kemer, Schwab, Hauff, Mörike sayılıyorlardı” 
(Özgü, 1944: 737).
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Yine Melahat Özgü “Alman Romantizmi’nde Sanat 
Anlayışı” adlı makalesinde Fransızların ‘Fırtına 
ve Hücum’ olarak çevrilen “Sturm und Drang” 
dönemine “İlk Alman Romantizmi” dediklerini 
söylemektedir (bkz. Özgü, 1944:731). Birçok 
edebiyat tarihçisine göre ise “Sturm und Drang” 
romantizmin bir dönemi değil, bir akımdır ve 
romantik döneme yumuşak bir geçiş sağlamış, 
bu dönemin hazırlayıcısı olmuştur.

3. ÖNEMLİ ROMANTİKLER VE ROMAN-
TİZME KATKILARI

Romantik yazar ve şairlerin katkılarından söz 
etmeden önce, romantik karakteri tanımlamak 
faydalı olacaktır. Ricarda Huch romantik karakteri 
şu şekilde tasvir etmeye çalışmıştır: “Romantik 
karakter: Çok hassas, heyecanlı bir karakterdin 
Daima tahrik edilir, ölçüsüzlük içinde yaşar. 
Hükümleri çok şahsîdir. Ruhları ihtiyarlamak 
bilmez, hep gençtirler. Her birinin daima arka-
daşa ihtiyacı vardır. Bir muhit yaratmak ister, 
topluluk halinde yaşamak ister, fakat çabucak 
tahrik edildiğinden, insanlarla teması güçleştirir 
ve bu sebepten kendisini daima yalnız hisseder. 
Romantik karakter, asla son şeklini bulmuş tam 
bir karakter değildir; o, daima oluş halindedir. 
Friedrich Schlegel’in dediği gibi; “yaratıcı kuvvet, 
durup dinlenmek bilmez, hassaslık daima, açlık ve 
memnuniyetsizlik içinde, karışıklık, kanunsuzluk, 
şüphecilik, çok taraflılık, karaktersizlik, hepsi bir 
şeyin içinde ve karmakarışık bir haldedir”(Huch: 
116 akt. Özgü, 1944: 739).

Bu tanım ile birlikte romantiklerin hangi ruh hali 
içinde eserlerini verdikleri daha iyi anlaşılmaktadır. 
Romantik dönemde eserler özellikle şiir ve masal 
türünde verilmiş, Klasizmin kurallara bağlılık ve 

akla uygunluk ilkelerine karşı özgürlük, deha, 
doğa, duygu ve tutku benimsenmiştir.

Yukarıda adı geçen romantikler arasında Schlegel 
kardeşler Eski Yunan’a hayranlığı modern suniliğe 
bir tezat olarak aldılar ve romantizmin teorisi 
bunun üzerine kuruldu. Friedrich Schlegel’in 
kardeşi Wilhelm ile birlikte 1798-1800 yılları 
arasında çıkarttığı “Athenaum” dergisi bu teo-
riyi yaymaya yardım etti. Böylelikle Friedrich 
Schlegel Almanya’da romantizmin nazariyesini 
kuran kişi oldu.

Gerçek adı Friedrich von Hardenberg olan Novalis 
(Bu takma ad ile edebiyata geçmiştir) şiirlerinde 
en çok ölüm ve gece temalarını işlemiştir, eserleri 
ölüme özlemi’ni yansıtır. Hymnen an die Nacht 
adlı geceye övgü şiirleri Athenaum’da yayınlanır.

Romantizme önemli katkı sağlayan romantikler 
arasında Jacob ve Wilhelm Grimm Kardeşler 
de yer almaktadır. İki kardeş tanınmış masal 
yazarlarıdır. Eski alman kültürünü canlandırma 
ve halk edebiyatını yenileştirmeye çalıştılar. Bu 
amaçla da eski Alman efsane ve masallarını 
derleyip Çocuk ve Yuva Masalları (Kinder-und 
Hausmarchen)  adı altında yayınladılar. Bunu 
yaparken özellikle metinlerin özünü ve kelime 
sırasını bozmamaya özen gösterdiler. Grimm 
Kardeşler’in bu masalları arasında Pamuk Prenses 
ve Yedi Cüceler, Hansel’le Gretel, Parmak Çocuk, 
Uyuyan Güzel, Kurbağa Prens ve Çizmeli Kedi 
yer almaktadır. “Grimm Kardeşler’in bilim adamı 
olarak en büyük başarıları, Alman filolojisini ve 
klasik filolojiyi birer bilim alanı olarak kurmala-
rıdır. Bu konudaki eserleri: Jacob Grimm, Alman 
dili ve dil tarihi hakkında Deutsche Grammatik 
(1819-1837) eserini yazdı” (Aytaç, 1992: 252). 
Grimm Kardeşlerin en büyük katkısı ise Alman 
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tarihindeki ilk etimoloji sözlüğü olan Deutsches 
Wörterbuch adlı sözlüğü oluşturmalarıdır. Fakat 
bu sözlüğü tamamlamaya ömürleri yetmez, ilk 
cildi 1854’te yayınlanır. Daha sonra Alman 
İlimler Akademisi tarafından ancak 1960 yılında 
tamamlanır (bkz. Aytaç, 1992: 253).

Bu çalışmada özellikle ayrıntılı olarak ele alınacak 
olan ve çalışmalarıyla romantizme katkıda bulunan 
bir başka romantik E.T. A. Hoffmann adıyla anılan 
Ernst Theodor Amedeus Hoffmann’dır. “E.T.A. 
Hoffmann’ın Alman bir romantik olarak ünü, bir 
fantastik masal yazarı olarak yeteneğine dayansa 
da romantizmin kuramcılarından biri olarak da 
dikkati çekmektedir” (Mollenauer, 1963: 213, Çev. 
AÖ* ). “Kendi döneminin edebi geleneklerinden 
olan popüler gotik roman, mektup tarzındaki 
roman (epistolary), ve kısa hikâye veya novella 
gibi türleri başarıyla kullanmıştır” (Wright, 1995: 
1). Hoffmann yaşadığı döneminin aksaklıkları 
ve adaletsizliklerini yansıtan hicivleriyle (yergi) 
ön plana çıkmaktadır. Bu eleştirilerini sansür-
den korunmak amacıyla masalları aracılığıyla 
yapmıştır ki bu masallarda hayal dünyasının 
yeri çok önemlidir. Hoffmann’ın masallarının 
çocuklar için yazılmış masallardan farkı, tuhaf, 
korkutucu sahnelere gotik öğelere ve karamsar 
bir atmosfere sahip olmalarıdır. Anne Duggan, 
Theophile Gautier’nin, Hoffmann’ın masalları 
için “tuhaf masallar” (whimsical tales) etiketini 
uygun gördüğünü ifade etmektedir (bkz. Duggan, 
2012: 138). Hoffmann’ın eserleri arasında Pire 
Usta (Master Flea), Altın Tencere (The Golden 
Pot), Kralın Gelini (The King’s Bride), ve Fın-
dıkkıran ve Fare Kral (The Nutcracker and the 
Mouse King) adlı masalları yer almaktadır. Bu 
beş masalın ortak özelliği hikâye içinde hikâyeye 
yer vermesidir (bkz. McGlathery, 1997: 113). Bir 

sonraki bölümde, bu masallar arasından, hikâye 
içinde hikâyenin yer aldığı, “çift Kurbağa Prens 
teması”  taşıyan (Flowers, 1985: 53) Fındıkkıran 
ve Fare Kral ayrıntılı olarak incelenecektir.

4. HOFFMANN’IN FINDIKKIRAN VE FARE 
KRAL’I

Fındıkkıran ve Fare Kral Hoffmann tarafından 
Kasım 1816’da tamamlanmış ve aynı yıl yayın-
lanmıştır. Eser Rus besteci Çaykovski tarafından 
1892 yılında bale olarak uyarlanmıştır. Eserin 
kahramanları Marie (bale versiyonunda isim 
Clara olarak değiştirilmiştir), erkek kardeşi Fritz, 
Louise, vaftiz babaları Drosselmeier ve aynı adı 
taşıyan yeğeni, yedi başlı Fare Kral, onun annesi 
ve çocukların anne- babasıdır.

Fındıkkıran ve Fare Kral, yedi yaşındaki Marie 
adlı Alman bir kızın, karanlık tarafları olan büyülü 
rüyasının hikâyesidir. McGlathery’e göre “Fındık-
kıran ve Fare Kral’da Marie’nin tanıştığı büyülü 
diyar, Drosselmeier tarafından anlatılan hikâyenin 
etkisiyle Marie’nin kendisinin yarattığı romantik 
bir fantezidir” (McGlathery, 1997: 115). Hikâyede 
masalsı öğelerle gerçeklikler iç içe geçmiş olarak 
görülür. Hikâyeden örneklemek gerekirse “Has-
talık” başlıklı bölümde masal içindeki bir savaş 
ortamının hemen ardından Marie’nin hissettikleri 
aşağıdaki şekilde verilir: Marie, Fındıkkıran’ın 
savaştan sağ salim kurtulduğunu biliyordu. Ba-
zen kendini sanki rüyadaymış gibi hissediyor ve 
Fındıkkıran’ın işitilebilecek bir sesle konuştuğunu 
duyar gibi oluyordu: […] (Hoffmann, 2003: 41). 
Bu örnekte de görüldüğü gibi Marie gerçeklikle 
hayal ya da rüya arasında gidip gelmektedir. 
Masal boyunca aynı şekilde devam eden bu 
durum masalın “Amca ve Yeğen” adlı sonraki 
bölümünde iyice belirginleşir, Marie gerçekten 
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de gerçeklik duygusunu yitirmiş gibidir ve bir 
rüyada yaşamaktadır sanki. Annesi bu duruma 
kendince bir açıklama getirir: “Doktor ‘Ama bu 
kız bütün bu saçmalıkları nereden çıkarıyor?’ diye 
söylendi. ‘Tabii ki’ diye anneleri karşılık verdi: 
‘Çocuğun canlı bir hayal gücü var. Aslında bun-
lar sadece hayal. Yara nedeniyle yükselen ateş, 
buna yol açtı’”(Hoffmann, 2003: 77). Bütün bu 
masalsı öğeler ve olağanüstü olaylar hikâyenin 
çocuklar için yazılmış olduğunu düşündürse de,  
bu hikâye biraz gizemli ve grotesk bir hikâyedir 
ve aslında çocuklar için değil, yetişkinler için 
yazılmıştır. Birçok eleştirmen Drosselmeier’in 
Napolyon’u ve yedi başlı fare kralın onun yedi 
kabine üyesini temsil ettiğini ifade etmektedir. 
Yani gerçekliğin neredeyse masalın tamamında 
gerçek dışılık ve rüya ile iç içe geçtiği bu masal, 
Hoffmann tarafından Napolyon’u eleştirmek 
için yazılmış ancak “çocuk masalı” adı altında 
yayınlanmıştır. Hikâyenin “Harika Şeyler” adlı 
bölümünde yedi başlı fare kralın yer aldığı savaş 
sahnesi eleştirmenlerce ileri sürülen yukarıdaki 
savı güçlendirmektedir. Sözü geçen korkunç 
savaş sahnesi aşağıdaki gibidir: 

Döşeme aralıklarından, ayaklarının önüne doğ-
ru yoğun bir şekilde, sanki yer altından birileri 
gücü harekete geçiriyormuşçasına, kum, kireç ve 
ufalanmış tuğla parçaları sıçrıyordu. Her birinin 
üstünde, pırıl pırıl parıldayan bir taç bulunan yedi 
tane fare kafası, korkunç bir tıslama ve ıslık benzeri 
sesler eşliğinde döşemeden yükseldi. Birazdan, 
boynundan yedi kafa yükselen farenin vücudu 
da, çabalayarak döşemenin üstüne çıktı. Yedi 
kafası, yedi taçla süslü koca fare, ordusuna doğru 
üç kez yüksek sesle, yedi ağzından koro halinde 
tıslayarak, sevinç çığlığı attı. Bunun üzerine ordu 
harekete geçti (Hoffmann, 2003: 27-28).

Örnekten de anlaşılacağı gibi çocukları eğlen-
dirme amaçlı yazılmış olan bir çocuk masalında 
böylesi korkunç imgelerin ve özellikle de savaş 
sahnesinin yer alması çok da doğal karşılana-
bilecek, sıradan bir durum değildir ve Alman 
yazar Hoffmann’ın “çocuk masalı” türünü, siyasi 
görüş ve düşüncelerini, hatta eleştirilerini özgür 
bir biçimde ifade edebilmek için bir tür maske, 
kamuflaj olarak kullanmış olduğu açıktır. Ger-
çekten de bazı kaynaklarda, Hoffmann’ın yıllarca 
gayet mutlu bir hayat sürdüğü Polonya’nın 28 
Kasım 1806 tarihinde Napolyon’un orduları 
tarafından işgal edilip Varşova’nın ele geçirildi-
ği; daha sonra dönmeye zorlandığı Berlin’in de 
yine Napolyon orduları tarafından işgal edildiği 
bilgisi yer almaktadır (Wikipedia). Bunun sonucu 
olarak Hoffmann’ın bu hikâyesinde, üstü kapalı 
da olsa Napolyon’a eleştiride bulunması gayet 
doğal bir tepkidir.

Hoffmann’ın masalının konusu kısaca şöyledir: 
Marie ve kardeşleri Noel arifesinde kendileri 
için hazırlanan hediyeleri merakla beklemekte-
dirler. En çok da onlara ilginç oyuncaklar yapan 
vaftiz babaları Drosselmeier’in hediyesi merak 
konusudur. Fakat Noel akşamı vaftiz babalarının 
sürekli aynı şekilde hareket eden mekanik kulesini 
görünce hayal kırıklığına uğrarlar ve sıkıldıkları 
için diğer oyuncaklara yönelirler. Marie ağacın 
altında diğer hediyeler arasında duran fındıkkıranı 
fark eder ve o andan itibaren gözü başka oyuncak 
görmez. Fritz’in fındıkkırana zarar vermesiyle, 
Marie’nin fındıkkırana olan sevgi ve ilgisi bir 
anda artar, gerçek bir insanmışçasına ona şefkat 
gösterir. Bundan sonra olaylar Marie’nin tuhaf 
rüyalar görmesi, yedi başlı fare kralı tanıması, 
fare kral ve fındıkkıran arasındaki savaşa şahit 
olup, fındıkkıranı kurtarması şeklinde devam 
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eder. Bu arada hasta olduğu günlerde vaftiz 
babası Drosselmeier’in anlattığı Prenses Pirlipat 
hikâyesi de onu fazlasıyla etkiler. Pirlipat’ın 
hikâyesinin sonunda fındıkkıranın aslında, vaftiz 
babası Drosselmeier’in lanetlenmiş yeğeni genç 
Drosselmeier olduğunu öğrenir. Pirlipat’ın yerinde 
olsa kendisini kurtaran Drosselmeier’i ne kadar 
sevebileceğini düşünür ve bunu fındıkkırana 
söyler. Onun sevgisiyle yavaş yavaş eski haline 
dönen fındıkkıran, Fritz’in kılıcı ile fare kralı 
öldürür, taçlarını da Marie’ye getirir. Sonra genç 
Drosselmeier bir gece, onu şekerleme ülkesine 
götürür Marie her şeyi hayranlıkla izler. Bir yıl 
sonra da Drosselmeier’in evlenme teklifini kabul 
eder ve evlenip oyuncaklar ülkesinde yaşarlar.

Masal bu haliyle son derece masum ve basit 
görünmekle birlikte,  daha önce de vurgulandığı 
gibi aslında Hoffmann’ın politik düşüncelerini 
ve eleştirilerini ifade etmede kullandığı bir tür 
kamuflajdır. Bu masalda, Drosselmeier’in aslında 
Napolyon’u, yedi başlı fare kralınsa Napolyon’un 
yedi kabine üyesini sembolize ettiği yönünde 
iddialar vardır.

5. SONUÇ

Özetlemek gerekirse,  bu çalışmada ilk olarak 
romantizm ve romantik kelimelerinin kökeni, 
Almanya’daki romantik akımın dönemleri ince-
lenmiştir. Daha sonra, sırasıyla Fichte, Schlegel 
Kardeşler, Schiller, August, Wilhelm, Tieck, 
Schelling, Schleiermacher, Herder gibi Erken 
Dönem romantiklerine ve Grimm Kardeşler, 
Novalis ve E.T.A Hoffmann gibi Geç Dönem 
romantiklerine; bu yazar ve şairlerin romantizm 
akımına katkılarına değinilmiştir.  Son olarak, Geç 
Dönem romantikleri arasında yer alan Hoffmann’ın 
Fındıkkıran ve Fare Kral adlı masalı ele alınmış, 

romantizm akımı bağlamında incelenmiştir. Eserin 
görünürde çocuklara yönelik bir masal olduğu 
düşünülse de, aslında yetişkinler için yazılmış bir 
hikâye olduğu eserden verilen örneklerle ortaya 
konmuştur. Aslında Alman yazar Hoffmann’ın, 
“görünürde çocuk masalı” olan Fındıkkıran ve 
Fare Kral adlı hikâyesindeki Drosselmeier’in 
Napolyon’u ve yedi başlı fare kralın onun yedi 
kabine üyesini temsil ettiği ve böylece yazarın 
bu eseri aracılığıyla Napolyon hakkındaki politik 
düşüncelerini ve ona karşı eleştirilerini özgürce 
ifade ettiği sonucuna varılmıştır.
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FARKLI ŞİDDET TÜRLERİNE MARUZ KALAN KADINLARIN, ALGI-
LANAN STRES DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

A STUDY ON PERCEIVED STRESS OF WOMEN WHO ARE EXPOSED 
TO A VARIETY OF VIOLENCE 

Z. Deniz AKTAN1, Özlem KARATANA2, Onur YARAR3

1-2-3Okan Üniversitesi SHMYO

Özet: Kadına yönelik şiddet, siyasal, ekonomik, yasal 
ve psikososyal kaynakları ve sonuçları nedeniyle disip-
linler arası bir yaklaşımla ele alınması gereken temel 
bir insan hakları ihlali ve toplumsal bir sağlık sorunu 
olup; fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik gibi farklı 
biçimlerde değerlendirilmektedir (Işıloğlu, 2006; Öztürk 
ve Sevil,2003, Mehmet, 2001). Literatür incelendiğin-
de, erkeğin kadına yönelik uyguladığı şiddet türünün 
en yaygın görülen şiddet türü olması göze çarparken, 
kadınların maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddet 
unsurları dolayısıyla ruh sağlıklarının bozulması da 
birçok çalışmaya araştırma konusu olmuştur (Damka, 
2009; Lang, Kennedy ve Stein, 2002; Tortamış, 2007; 
Özmen, 2004). Diğer yandan şiddetin travma sonrası 
stres bozukluğu (TSSB), anksiyete ve çeşitli ruh sağlığı 
problemleriyle olan ilişkisinin daha önce yapılan birçok 
çalışmaya rastlanırken, birçok ruh sağlığı problemi için 
stres semptomlarının oluşum sürecindeki ilk basamağı 
oluşturan algılanan stres düzeyi ile şiddet arasındaki 
ilişkiye odaklanan çalışmalara rastlanamamıştır. Bu 
çalışmanın amacı daha önce yapılan çalışmaların bir 
adım daha önüne geçerek kadınların maruz kaldıkları 
duygusal (psikolojik) ve fiziksel şiddet ile algıladıkları 
stres düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve şiddetin 
farklı türleri söz konusu olduğunda algılanan stresin ne 
şekilde etkilendiğini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler; Şiddet, Algılanan Stres, Psikolojik 
Şiddet, Fiziksel Şiddet

Abstract: Violence against women that  is analysed by 
separating into different components as physical violence, 
psychological violence, sexual violence and economical 
violence is a public health and basic human rights issue 
which should be discussed by interdisciplinary approaches 
due to its psychosocial, economical, political and jurally 
impacts (Işıloğlu, 2006; Öztürk ve Sevil, 2003, Mehmet, 
2001). The research literature indicates that one of the most 
encountered types of violence is against women by men; 
moreover, it was also demonstrated by the previous litera-
ture that various components of violence against women, 
which causes of a considerable amount of mental health 
problems, has been one of the most examined issues by 
previous studies (Damka, 2009; Lang, Kennedy ve Stein, 
2002; Tortamış, 2007; Özmen, 2004). On the other hand, 
this current study reviews the previous literature and found 
that there is a great deal of research that focused on whether 
there is a significant relationship between violence against 
women and a variety of mental health conditions. However, 
although perceived stress level might be one of the most 
crucial reasons for a variety of stress related mental health 
problems, limited work has been found directly related to 
the relationship between women who exposed to violence 
and their perceived stress level. Therefore, this study aims 
to take this one step further by examining this relationship 
between women who are exposed to emotional (psychologi-
cal) and physical violence and their perceived stress level.  

Key Words: Violence, Perceived Stress, Psychological 
Stress, Physical Stress
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GİRİŞ

Kadına yönelik şiddet, siyasal, ekonomik, yasal 
ve psikososyal kaynakları ve sonuçları nedeniyle 
disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması ge-
reken temel bir insan hakları ihlali ve toplumsal 
bir sağlık sorunudur. Farklı disiplinler tarafından 
çeşitli tanımları bulunan şiddet; Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından, sahip olunan fiziksel gücün 
tehdit yoluyla ya da doğrudan kendine, bir başka 
insana, bir gruba, topluma karşı yaralanma, fiz-
yolojik hasar, gelişme bozukluğu ya da gerilikle 
sonuçlanacak veya sonuçlanma olasılığı yüksek 
bir biçimde uygulanması şeklinde tanımlanmıştır. 
(Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 2006).

Stres, Latince “estrica” sözcüğünden dilimize 
geçmiş,  insanların sağlığı ve huzuru için bir teh-
like işareti, bir uyarı olarak algılanan dolayısıyla 
kişi kendini yetersiz hissettiğinde tepkisel olarak 
gösterilen, net olarak belirgin olmayan fizyolo-
jik ve psikolojik tepkileri ifade eder ( Erdoğan, 
Ünsar ve Süt, 2009). Son yıllarda çeşitlerini ve 
türlerini yorumlamak adına sosyal bilimlerin en 
fazla araştırma yaptığı konulardan biri olarak 
değerlendirilen şiddet; fiziksel, psikolojik, cinsel 
ve ekonomik gibi farklı biçimlerde değerlendiril-
mektedir (Işıloğlu, 2006; Öztürk ve Sevil,2003; 
Mehmet, 2001) 

1. Fiziksel şiddet: Tokat atmak, tekmelemek, 
yumruklamak, hırpalamak, kolunu bükmek, bo-
ğazını sıkmak, bağlamak, saçını çekmek, kesici 
veya vurucu aletlerle yaralamak, kezzap veya 
kaynar suyla yakmak, vücudunda sigara söndür-
mek, ellerini, ayaklarını ezmek, sakat bırakmak, 
işkence yapmak, sağlıksız koşullarda yaşamaya 
mecbur bırakmak, sağlık hizmetlerinden yarar-
lanmasına engel olarak bedensel zarar görmesine 

neden olmak gibi eylemler fiziksel şiddet içeren 
eylemlerdir (KSGM).

2. Psikolojik şiddet: Bağırmak, korkutmak, küfür 
etmek, tehdit etmek, hakaret etmek, ailesiyle 
akrabalarıyla komşularıyla arkadaşlarıyla ya 
da başkalarıyla görüştürmemek, eve kapatmak, 
küçük düşürmek, çocuklarından uzaklaştırmak, 
kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında 
tutmak, başkalarıyla kıyaslamak, nasıl giyeceğini, 
kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak. 
Kendini geliştirmesine engel olmak gibi eylemler 
psikolojik şiddet içeren eylemlerdir (KSGM).

3. Cinsel şiddet: Kişiyi istemediği yerde, istemediği 
zamanda ve istemediği biçimlerde cinsel ilişkiye 
zorlamak, başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlamak, 
cinsel organlarına zarar vermek, çocuk doğurma-
ya ya da doğurmamaya, kürtaja, enseste, fuhuşa 
zorlamak, zorla evlendirmek, telefonla-mektupla 
ya da sözlü olarak cinsel içerikli rahatsızlık verici 
davranışlarda bulunmak gibi eylemler cinsel şiddet 
içeren eylemlerdir (KSGM).

4. Ekonomik şiddet: Para vermemek veya kı-
sıtlı para vermek, ailenin tasarrufları, gelir ve 
giderleri konusunda bilgi vermemek, mallarını 
ve diğer gelirlerini elinden almak, çalışmasına 
izin vermemek, istemediği işte zorla çalıştırmak, 
çalışıyorsa iş hayatını olumsuz etkileyecek kısıt-
lamalar getirmek gibi eylemler ekonomik şiddet 
içeren eylemlerdir (KSGM).

Şiddete maruz kalmak, bedensel sağlık sorunla-
rının yanı sıra ruh sağlığı sorunları açısından da 
ciddi bir risk faktörü olmaktadır. Şiddet öyküsü 
olan kadınlarda olmayanlara göre daha yüksek 
oranda psikopatolojiye rastlanmaktadır. Şiddet 
gören kadınlarda yaygınlığı yüksek olan ruh 



93

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
October / November / December Winter Term Volume: 3 Issue: 10 Year: 2014

ID:96 K:215   Jel Kodu: Z-ID:00

sağlığı sorunlarının başında Travma Sonrası Stres 
Bozukluğu (TSSB) gelirken, şiddetin stresle ilişkisi 
ve birçok ruh sağlığı problemine sebep olduğu da 
bilinmektedir (Cascardi, O’Leary, Schlee, 1999; 
Golding, 1999; Hanson, Borntrager, Self-Brown, 
Kilpatrick, Saunders, Resnick, Amstadter, 2008; 
Martin ve Mohr, 2000; Resnick, Kilpatrick, 
Dansky, Saunders, Best, 1993; Rodriguez, Ryan, 
Vande Kemp, Foy, 1997). 

Parmaksızoğlu (2011) eş şiddetine maruz kalan 
kadınları incelendiği çalışmasında; katılımcıların 
% 86,2’si eşleri tarafından en az bir kez fiziksel 
şiddete, % 51,1’i cinsel şiddete, % 97,9’u duy-
gusal şiddete, % 57,4’ü ekonomik şiddete ve % 
75,5’i ihmale maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcıların % 40,4’ü eş şiddetine bağlı ruhsal 
sorun yaşadıklarını, % 18,1’i ise eş şiddetine 
bağlı ruhsal sorun yaşamaları sebebiyle tedavi 
girişiminde bulunduklarını bildirmiştir.

Eş şiddeti yaşayan kadınlarda travmatik stres 
belirtilerinden travmatik olayı hatırlatan uyaran-
larla karşılaşıldığında psikolojik sıkıntı (%47,87), 
etkinliklere katılımda ve ilgide azalma (%36,17), 
olayı hatırlatan etkinlikler, yerler ve kişilerden 
kaçınma (%29,79), travmayı hatırlatan tetikleyici 
olaylarla karşılaşıldığında fizyolojik tepki hali 
yaşama (%28,72), elde olmayan sıkıntı verici 
anıları hatırlama (%26,60), uykuya dalmada veya 
uykuyu sürdürmede güçlük yaşama (%22,34) ve 
travmaya eşlik etmiş olan düşünce, duygu veya 
konuşmalardan kaçınma (%20,21) belirtileri 
sıklıkla görülmüştür

Eş şiddeti yaşayan kadınlarda ayrıca birçok majör 
depresyon belirtilerine rastlanmış, bu belirtilerden 
etkinliklerin tümüne ya da çoğuna duyulan ilginin 
azalması ya da zevk alamama (%36,17), hemen 

her gün yaklaşık gün boyu süren depresif duygu 
durum (%25,53), uykusuzluk veya aşırı uyuma 
(%22,34), yorgunluk ya da enerji kaybı (%20
,21), değersizlik ya da aşırı veya yersiz suçluluk 
duyguları (%18,09) ve iştahın artması ya da 
azalması %15,96 oranlarında değerlendirilmiştir. 
(Parmaksızoğlu, 2011)

Tortamış’ın ( 2009) yaptığı çalışmada ise duygu-
sal (psikolojik) şiddete maruz kalan bireyler ele 
alınmış, eşler veya erkek arkadaşlar tarafından en 
sık uygulanan duygusal şiddet türleri olarak “alay 
edilme hakaret- aşağılanma” (%86.8), “tehdit-kor-
kutulma-aşırı kontrol” (%85.3), “sürekli biçimde 
azarlanma-eleştirilme” (%82.3) ve “sevilen-ihtiyaç 
duyulan faaliyetlerden sürekli biçimde mahrum 
bırakılma” (%73.5) ön plana çıkmıştır. 18 yaş 
öncesinde olduğu gibi kadınlarda erkek arkadaş 
ve eş dolayısıyla şiddete maruz kalma senaryoları 
(%76.5) ve en uzun süreli (%57.4) karşılaşılan 
senaryolar olarak dikkat çekmektedir. Kadınların 
yaşadıkları şiddet türleri ile olası TSSB tanıları 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, 18 yaşından 
önce cinsel şiddete maruz kalma öykülerinin 
anlamlılığa yakın (p<0.1), 18 yaşından sonra 
eşin-erkek arkadaşın duygusal şiddetine maruz 
kalma öyküsünün ise anlamlı düzeyde ilişkili 
değişkenler olduğu da belirlenmiştir (p<.05). 
Ortalamalara göre şiddete maruz kalan kadınların 
fiziksel, sözel ve cinsel şiddetin her birine maruz 
kalmış olmaları, sadece fiziksel ve sadece sözel 
şiddete maruz kalmalarına göre anksiyete düzey-
leri açısından anlamlı olarak farklılaşmaktadır.

Şenyuva ve Yavuz (2009) ‘un yaptığı çalışmada 
TSSB tanı ölçütlerini karşılayan 11 katılımcıda 
TSSB ölçeğine göre hangi semptomların daha 
yoğunlukla rastlandığı değerlendirilmiştir. “Olayla 



94

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
October / November / December Winter Term Volume: 3 Issue: 10 Year: 2014

ID:96 K:215   Jel Kodu: Z-ID:00

ilgili tekrarlayıcı ve zorlayıcı rahatsız edici anılar” 
semptomunun % 81.8 oranında, “Travmanın 
yıldönümü de dâhil olmak üzere travmatik 
olayı anımsatan veya sembolize eden olaylarla 
karşılaşıldığında yaşanan yoğun psikolojik rahat-
sızlık hissi” semptomunun % 63.4, “Travmatik 
olay sanki yeniden oluyormuş gibi birden tepki 
gösterme veya hissetme, travmaya eşlik etmiş 
olan düşünce ve duygulardan kaçınma çabaları” 
semptomunun % 72.7, “Travmayla ilgili anıları 
uyandıran etkinlik veya ortamlardan kaçınma 
çabaları” semptomunun % 63.4, “Bir geleceği 
kalmadığı duygusu taşıma” semptomunun % 54.5 
oranında, “Uykuya dalmakta veya uyku sürdür-
mekte güçlük” semptomunun % 72.7, “Sosyal 
işlevsellik üzerindeki etki” semptomunun % 36.4 
oranında görüldüğü tespit edilmiştir.

Damka (2009) ise yine kadına yönelik şiddet 
konulu çalışmasında şiddete maruz kalma ne-
denlerini incelemiş ve katılımcı kadınlara göre 
şiddette artış nedenlerinin başında % 36.8 ora-
nında ekonomik koşullar, alkol ve kıskançlık, 
% 24.5 oranında da ekonomik koşullar, % 16 
oranında da eşin psikolojik sorunları gelmektedir. 
Ortalamalara göre şiddete maruz kalan kadınla-
rın fiziksel, sözel ve cinsel şiddetin her birine 
maruz kalmış olmaları, sadece fiziksel ve sadece 
sözel şiddete maruz kalmalarına göre anksiyete 
duyarlığı düzeyleri açısından da anlamlı olarak 
farklılaşmaktadır. (p< .05)

Bilindiği üzere stres sadece şiddete maruz kalma 
durumunda ortaya çıkan ve fizyolojik bozukluk-
lar ile hormonsal denge düzensizliklerine karşı 
sergilenen bir tepki değil, aynı zamanda yaşam 
koşullarının ağırlığı ve refah düzeyine bağlı ola-
rak gelişen bir tepki de olabilir. Örneğin; genel 

ekonomik yetersizlikler, özellikle temel ihtiyaç-
ların karşılanmasında yaşanan sıkıntılar, kişilik 
özelliklerinin strese yatkın olması gibi kaynaklar 
da strese sebep olabilecek etkenler olarak ifade 
edilebilir (Tutar, 2000). Örneğin; Gümüştekin ve 
Gültekin (2010) borsa çalışanlarının stres algısını 
inceledikleri çalışmalarında stres kaynakları ile 
kariyer yönetimi arasındaki etkileşimi incelemişler,  
gelir düzeyi ile dış çevreden kaynaklanan stres 
düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulmuşlardır. 
Bu sonuçlara göre; aylık 501-750 TL arası gelire 
sahip personelin dış çevreden gelen stres kaynak-
larından etkilenme düzeyinin, 751-1000 TL arası 
gelire sahip olan personele oranla daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir (F(3, 94)= 2.79, p<.05). 
Ayrıca bu çalışmada, çalışanlar arasındaki gelir 
düzeyi farklılıklarının dış çevreden kaynaklanan 
stres düzeylerinden etkilenme bakımından ayırt 
edici bir özellik olduğu sonucuna da varılmıştır.

Literatür taraması yapıldığında; daha önce yapı-
lan çalışmaların yukarıda özetlendiği gibi genel 
olarak şiddetin TSSB, anksiyete ve çeşitli ruh 
sağlığı problemleriyle olan ilişkisi ile şiddetin 
ve akabinde oluşan stresin oluşumuna yönelik 
finansal ve çevresel etkilere değinen birçok ça-
lışmaya rastlanmıştır. Diğer yandan birçok ruh 
sağlığı problemlerinde belki de stres semptom-
larının oluşum sürecinde ki ilk basamağı oluş-
turan algılanan stres düzeyi ile şiddet arasındaki 
ilişkiye odaklanan çalışmalara rastlanamamıştır. 
Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı daha önce ya-
pılan çalışmaların bir adım daha önüne geçerek 
kadınların maruz kaldıkları duygusal (psikolojik) 
ve fiziksel şiddet ile algıladıkları stres düzeyi 
arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve şiddetin farklı 
türleri söz konusu olduğunda algılanan stresin ne 
şekilde etkilendiğini incelemektir.
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YÖNTEM

Araştırmanın örneklemini Okan Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, çocuk 
gelişimi ön lisans programı öğrencileri oluştur-
muştur. Veriler,  derslerin bitimi ardından istekli 
öğrencilerin araştırmaya dâhil edilmesiyle toplan-
mıştır. Çalışmaya toplamda 167 öğrenci katılırken, 
katılımcıların 18 tanesinden elde edilen veriler 
belirli aşamalarda formlarda eksik bilgi verme ya 
da ölçekleri dolduramama gibi sebepler dolayısıyla 
araştırma örneklemine katılmamıştır. Sonuç olarak 
çalışmada 149 katılımcı bulunmuş ve araştırma 
katılımcı profilini çocuk gelişimi öğrencisi olup 
yaşları 17 ve 42 arasında değişen (M= 21.74, 
SD= 4.44) bu katılımcılar oluşturmuştur. 

Veri toplama aracı olarak öncelikle araştırmacılar 
tarafından oluşturulan bir demografik form ve 
algılanan stres ölçeğinin (Cohen, 1983) Türkçeye 
uyarlanmış formu kullanılmıştır (Yerlikaya, 2006). 
Demografik formda katılımcıların şiddete uğra-
yıp uğramadıkları kendi beyanlarına göre tespit 
edilmiş ve bu tespit şu aşamalar vasıtasıyla elde 
edilmiştir. Öncelikle katılımcılara şiddete uğrayıp 
uğramadıkları sorulmuş verdiklere cevabı takiben 
eğer daha önce şiddete uğramışlarsa daha çok 
hangi türde şiddete uğradıkları sorulmuş ve şiddete 
uğrama sıklığı konusunda da bilgiler istenmiştir.  
Ayrıca araştırmanın ilerleyen düzeylerinde algı-
lanan stres üzerinde covaryans etkisi olabileceği 
düşüncesiyle demografik formda katılımcıların 
gelir düzeyleri, şiddete maruz kaldıkları cinsiyet 
ve yaş gibi ek bilgiler de sorulmuş yine katılım-
cıların beyanına dayalı bilgiler değerlendirilmek 
üzere kaydedilmiştir. 

Cohen (1983) tarafından geliştirilmiş olup bu 
çalışmada da kullanılan “Algılanan Stres Ölçe-

ği” 4 maddeli, 10 maddeli ve 14 maddeli olmak 
üzere 3 farklı düzeyde kullanılabilen bir ölçek 
olup bu çalışma da 14 maddelik versiyonu kul-
lanılmıştır. Ölçek beşli likert ölçeği düzeyinde 
stres değerlendirmesi yaparken stres düzeyi “0” 
(neredeyse hiç) den “4” (çok sık) düzeyine kadar 
olan aralıklarla değerlendirilmiştir. Dolayısıyla 
algılanan stres ölçeğinde elde edilen veriler az 
stres ortalama stres ya da yüksek stres şeklinde 
değerlendirilmeyip, her çalışmanın sonucunda 
elde edilen ortalama örneklem skorlarına göre 
katılımcıların stres düzeyleri değerlendirilmektedir. 
Literatüre bakıldığında algılanan stres ölçeğinin 
geçerlik ve güvenirliğine yönelik birçok çalışma-
nın yer aldığı dikkat çekmiştir; örneğin, Aktan’ın 
(2012) üniversite öğrencilerinde müzik terapinin 
algılanan stres üzerindeki etkilerini analiz ettiği 
çalışmasında algılana stres ölçeğinin (ASÖ) 14 
maddelik versiyonunu kullanmış ve ölçeğin 
güvenirlik testlerini de yapmışlardır. Elde edilen 
verilere göre Cronbach’s alpha katsayı değeri testin 
güvenirlik seviyesinin oldukça iyi olduğunu (α= 
.80) ayrıca bu ölçeğin geçerlilik düzeyinin tatmin 
edici olduğunu da vurgulamıştır. Ayrıca Remor 
ve Carrobles (2001) İspanyol bir örneklem üze-
rinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında da yine 
14 maddelik ASÖ kullanmışlar ve yine tatmin 
edici bir güvenirlik elde etmişlerdir (α=67). Bu 
çalışmada ise ASÖ’nün 14 maddelik versiyonu 
kullanılarak yapılan güvenirlik değerlendirmesin-
de önceki çalışmalarda olduğu gibi yine tatmin 
edici bir güvenirlik değeri bulunmuştur (α=.77)

“Algılanan Stres Ölçeği” (Cohen, 1983)  bire-
yin son bir ay içinde algıladığı stres düzeyini 
değerlendiren bir ölçek olduğu için, demografik 
formda elde edilen bilgilerde katılımcıların sade-
ce son bir aylık periyotta şiddete maruz kalma 
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durumları değerlendirilmiştir. Son bir ay içinde 
şiddete maruz kalmayan bireylerin algılanan 
stres düzeylerinin şiddetin haricinde farklı yaşam 
etkileşimlerinden oluşabileceği düşüncesiyle bu 
çalışma son bir aylık periyottaki şiddet düzeyinin 
algılanan stres düzeyi üzerindeki etkisine odaklan-
mıştır. Katılımcıların şiddete maruz kalmalarına 
yönelik elde edilen verilere kendi beyanlarına 
göre demografik formda yer alan anket soruları 
vasıtasıyla ulaşılmıştır. 

Araştırma örnekleminden elde edilen veri SPSS.16 
istatistiksel analiz programına kaydedilip sıra-
sıyla T-Testi, ANOVA ve ANCOVA yöntemleri 
kullanılarak veri analizi gerçekleştirilmiştir. 4x2 
karma desen olan araştırmanın bağımlı değişkenini 
algılanan stres ölçeğinden elde edilen stres puanları 
oluştururken, bağımsız değişkenini katılımcıların 
fiziksel şiddete maruz kalma, psikolojik şiddete 
maruz kalma, her ikisine birden maruz kalma ve 
şiddete maruz kalmama gibi dört boyuttan oluşan 
şiddet kavramı oluşturmuştur. Ayrıca kovaryans 
etkisi ölçülen değişkenler olarak katılımcıların 
gelir düzeyi ve daha çok hangi cinsiyet aracılı-
ğıyla şiddete maruz kaldıkları da değerlendirilmiş, 
çalışmanın üzerinde ikincil etkileri olabilecek bu 
türden bağımsız değişkenlerin kovaryans etkileri 
de ayrıştırılmıştır. 

BULGULAR

Yapılan çalışmanın ilk aşmasında stres ve şiddetin 
varlığı arasındaki ilişkiye odaklanılmış ve bu 
adımda algılanan stres ölçeğinden elde edilen 
puanlar bağımlı değişken, şiddetin varlığı ise iki 
boyutta ele alınarak (şiddet var – şiddet yok) ba-
ğımsız değişken olarak belirlenmiştir. Değişkenler 
arasındaki ilişkinin anlamlılığının ölçülmesi adına 
istatistiksel değerlendirme T-Testi kullanılarak 

yapılmak üzere elde edilen tüm veriler SPSS.16 
istatistiksel analiz programına kaydedilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar son bir ay içinde şiddete maruz 
kalan kadınların stres düzeylerinin (M=31.63 
SD=5.76) şiddete maruz kalmayanlara oranla 
(M=23.03 SD=4.97) anlamlı bir farklılık göster-
diğini ortaya çıkarmıştır (t (147)=9.67, p< .001). 

Çalışmanın ikinci adımında ise şiddet gören 
kadınların en çok hangi şiddet türünden etki-
lendiklerini belirleme amacıyla ANOVA analiz 
tekniği kullanılmıştır. Bağımlı değişken yine 
stres olarak belirlenirken, bağımsız değişken ise 
fiziksel şiddete maruz kalma, psikolojik şiddete 
maruz kalma ve her ikisine birden maruz kalma 
gibi üç boyuttan oluşan şiddet kavramı olarak 
belirlenmiştir. ANOVA analiz sonuçları bizlere 
kadınların maruz kaldıkları şiddet türü bakı-
mından algıladıkları stres düzeylerinin anlamlı 
olarak farklılaştığını göstermiştir ( F(2, 78)= 
3.35, p< .05). Diğer yandan şiddet türlerinin 
stres üzerinde yarattıkları etki kendi aralarında 
karşılaştırıldığında ise, yalnızca duygusal şiddet 
gören kadınlarla (M=30.79 SD=5.86) her iki tür 
şiddete birden maruz kalan kadınlar (M=36.11 
SD=7.08) arasındaki stres düzeylerinin anlamlı 
şekilde farklılaştığı belirlenmiştir ( p<.05). Diğer 
yandan duygusal şiddete maruz kalan kadınlarla 
(M=30.79 SD=5.86) fiziksel şiddete maruz kalan 
(M=31.15 SD=4.55) kadınlar arasında (p>.05) 
ve fiziksel şiddete maruz kalanlarla her iki türe 
birden maruz kalanlar arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>.05).

Çalışmanın son adımında ise gelir düzeyinin 
araştırma sonuçları üzerinde ikincil bir etkisi 
olabileceği düşünülerek bu etki olasılığını kontrol 
etmek adına ANCOVA kovaryans analiz yöntemi 
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uygulanmıştır. Bu aşamada bağımlı değişken yine 
stres olarak belirlenmiş, bağımsız değişkeni ise 
önceki aşamada olduğu gibi duygusal şiddete 
maruz kalma, fiziksel şiddete maruz kalma ve her 
iki türe birden maruz kalma şeklinde üç boyutu 
olan şiddet kavramı oluşturmuştur. Burada kovar-
yans etkisi ölçülmeye çalışılan değişken ise gelir 
düzeyi olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 
katılımcıların algılanan stres düzeyleri üzerindeki 
“gelir düzeyi x şiddet” ortak etkisinin anlamsız 
olduğunu göstermiştir (F (2, 75)= 0.73, p> .05). 

SONUÇ

Bu çalışmanın amacı şiddete uğrayan kadınların 
algılanan stres düzeylerinin incelenmesi ve maruz 
kaldıkları şiddete türüne göre algıladıkları stres 
derecesinin ne denli değiştiğini ortaya çıkarmaktır. 
Araştırmanın ilk adımında stres ve şiddet ara-
sındaki ilişki analiz edilmiş ve literatürde daha 
önce stres ve TSSB arasındaki ilişkiyi analiz 
eden çalışmalarla (Şenyuva ve Yavuz, 2009)  
tutarlı sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen veriler 
şiddet ile TSSB’de olduğu gibi şiddet ile algıla-
nan stres arasında da anlamlı bir ilişki olduğunu 
göstermiştir. Diğer bir deyişle şiddete maruz 
kalan kadınların algıladıkları stres düzeylerinin 
şiddete maruz kalmayanlara oranla daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmanın bir sonraki hedefi ise şiddet ile al-
gılanan stres arasındaki ilişkinin şiddetin hangi 
boyutuna dayandığını test etmek olmuş ve buna 
bağlı olarak duygusal şiddete maruz kalan ka-
dınlar, fiziksel şiddete maruz kalan kadınlar ve 
her ikisine birden maruz kalan kadınlar arasında 
algılanan stres açısından anlamlı bir fark olup 
olmadığına odaklanılmıştır. Elde edilen veriler 
kadınların maruz kaldıkları şiddet türüne göre 

algıladıkları stres düzeyinin anlamlı olarak de-
ğiştiğini göstermiştir. Bu anlamlı farkın ağırlıklı 
olarak duygusal şiddete maruz kalanlarla her iki 
şiddet türüne birden maruz kalan kadınlar ara-
sındaki stres düzeyi farklılığından kaynaklandığı 
ise ulaşılan bir diğer sonuç olmuştur.

Araştırmanın bir diğer bulgusu hem fiziksel 
hem duygusal şiddete aynı anda maruz kalan 
kadınların en yoğun stres algılayan grup olduğu 
yönünde iken, sıralama yapıldığında en yoğun 
stres algılayan ikinci grup fiziksel şiddete maruz 
kalan kadınlar olarak ön plana çıkmıştır. Diğer bir 
deyişle kadınların en fazla stres aldıkları şiddet 
türünün hem fiziksel hem de duygusal şiddete 
maruz kaldıkları senaryolar olduğu söylenebil-
mektedir. Çalışmanın son adımında ise literatürde 
belirtildiği üzere (Ardıç, 2009) stresin finansal 
koşullardan da etkilenme olasılığı göz önünde 
bulundurularak katılımcıların finansal durumla-
rının kovaryans etkisi ölçülmüştür. Çalışmanın 
bu adımında gelir düzeyinin araştırma sonuçları 
açısından kovaryans etkisi bulunmadığı sonucu 
elde edilmiştir. 

Yapılan çalışmanın literatürle uyumlu sonuçlarının 
yanı sıra bazı sınırlılıkları da mevcuttur. Kısıtlı 
örneklem elde edilen araştırma sonuçlarının 
tüm popülâsyona genellenmesini engellerken, 
katılımcıların şiddete maruz kalma türlerine göre 
dağılımının eşitlenmesini de sınırlandırmıştır. 
Diğer yandan gelir düzeyinin algılanan stres 
üzerine etkileri bilinmesine rağmen (Ardıç, 2009), 
katılımcıların gelir düzeylerinin eşit dağılmaması 
dolayısıyla yapılan çalışmada gelir düzeyinin 
bu örneklem üzerinde stres üzerinde etkisi test 
edilememiş yalnızca kovaryans etkisi araştırma 
sonuçlarından ayırt edilebilmiştir. Diğer yandan 
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katılımcıların stres algılarının mental durumları ve 
depresyon ve anksiyete psikolojik durumlarından 
etkilenebileceği göz ardı edilerek her hangi bir 
mental ya da psikolojik bir değerlendirme yapı-
lamamıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında 
ise bundan sonra yapılacak çalışmaların daha 
geniş bir örneklem üzerinde ve katılımcıların 
mental durum değerlendirmesinin de yapılmasının 
gerekmektedir.
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ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK 
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY FOR THE USE ANALYSIS OF TEACHER 
PERCEPTIONS

Okan SARIGÖZ
Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özet: Öğretim teknolojilerinin eğitim-öğretimde 
kullanabilmesi için temel özelliklerinin, nerede, ne 
zaman ve nasıl kullanılacağının iyi bilinmesi gerekir. 
Ayrıca öğretmenlerin öğretim teknolojilerini etkin 
olarak kullanabilmeleri için gerekli teknik bilgiye 
sahip olmaları gerekir. Günümüzde öğrenciler teknoloji 
ile erken yaşlarda tanıştıkları için teknolojiden yarar-
lanmayı bilen ve teknolojiyi rahatlıkla kullanabilen 
öğretmenlerle ders işlemeyi tercih etmektedirler. 
Bu araştırmanın amacı, Hakkari ilinde görev yapan 
ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin, öğretim 
teknolojilerini derslerde etkin olarak kullanmaya 
yönelik görüşlerini belirleyebilmektir. Araştırmada, 
öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanma ile 
ilgili görüşlerini belirleyebilmek amacıyla bir anket 
formu geliştirilmiş, geliştirilen anketin kapsam açı-
sından geçerliliğini sağlamak amacıyla konu ile ilgili 
tüm araştırmalar incelenmiş ve mevcut ilköğretim ve 
ortaöğretim programları da taranarak öğretmenlerden 
kullanmaları beklenen öğretim teknolojileri belirlen-
miştir. Ayrıca araştırmada, öğretmenlerin yazı tahtaları, 
ders kitapları ve bilgisayardan en fazla yararlandıkları, 
bazı materyallerin okulda olmadığı için veya arızalı 
olduğu için kullanamadıkları, ayrıca 10 yıl ve üzeri 
kıdeme sahip öğretmenlerin 1-3 yıl kıdeme sahip 
öğretmenlere göre daha sık öğretim teknolojilerini 
kullandıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojisi, Materyal, 
Araç-Gereç, Okul, Öğretmen

Abstract: Instructional technology, education and 
training in order to use the basic features and where, 
when and how to use must be well known. In addition, 
all teachers teaching technology in order to effectively 
use must be equipped with the necessary technical 
information. Today, students meet with technology at 
an early age and knows how to exploit the technol-
ogy they use technology that can be easily processed 
with teachers prefer to lecture. The purpose of this 
research, working in Hakkari province, primary and 
secondary school teachers, instructional technology 
for effective use in the course was to determine the 
opinion. In the study, teachers’ use of instructional 
technologies opinion about the aim of determining a 
questionnaire was developed and survey the scope of 
the terms of validity to ensure that all relevant studies 
were examined and the current elementary and sec-
ondary education programs screened, teachers use the 
expected instructional technologies are identified. In the 
study, teachers whiteboards, textbooks and computers 
benefit the most from that, some materials in school 
because it is not or is defective they can not use, as 
well as 10 years or more seniority of teachers with 
1-3 years teachers with more frequently than teaching 
technologies as they use results have been achieved.

Key Words: Instructional Technology, Material, 
Instruments, School, Teacher
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GİRİŞ

Derslerde kullanılacak öğretim teknolojisi sınıf 
düzeyi, öğrenci seviyesi, işlenen konu ve derse 
göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle dersler 
işlenirken konuya uygun öğretim teknolojileri 
öğretmenler tarafından seçilmelidir.  Öğretim 
teknolojileri bazı imkansızlıklardan dolayı tedarik 
edilemediğinde öğrencilerin seviyelerine ve ilgi 
alanlarına uygun olarak öğretmenler tarafından 
da tasarlanabilirler. Öğretim teknolojilerinin 
anlamlı ve etkili bir şekilde kullanılması için 
seçilen materyallerin öğrencinin yeteneği, başarı 
düzeyi ve ilgilerine ilişkin bilgilerine dayandırıl-
ması gerekir (Hollingsworth ve Hoover’den akt: 
Güven, 2006: 166).

Fen, laboratuar, ilk yardım ve sağlık vb. dersler 
öğrencilerin ileriki yaşamlarında gerekli olabilecek 
temel becerilerin kaynağını oluşturmaktadır. 1739 
sayılı Türk Milli Eğitim kanununun 2. Maddesin-
deki Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarından 
birisi ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek 
gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş 
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata 
hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak 
ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir 
meslek sahibi olmalarını sağlamaktır (Türk Milli 
Eğitiminin Amaç ve İlkeleri, 1983: 1). Öğrencilerin 
derslerde öğrenecekleri temel bilgilerin kalıcı izli 
olabilmesi ve unutkanlığın en aza indirilebilmesi 
için tüm derslerde öğretim teknolojileri etkili bir 
şekilde kullanılmalıdır.

Etkili bir öğretim için öğretim teknolojilerinin 
genel amaçlarından bazıları; zamandan ve sözden 
ekonomi sağlar, yaratıcılığı arttırır, öğretmenin 
rolünü geliştirir, fırsat eşitliği sağlar, motivasyonu 
arttırır, eğitimi bireyselleştirir, karmaşık fikirleri 

basite indirger, işlemleri basitleştirir, öğrenmeyi 
kolaylaştırır, verimliliği arttırır, öğretimi canlı ve 
basit hale getirir, öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini 
çeker, öğrenme arzusunu arttırır, öğrenilecek 
konu üzerinde pratik yapma imkanı sağlar ve 
öğrenimi zenginleştirir (Küçükahmet, 2008: 131; 
Kutlu ve ark. 2005: 31-35). Okullarda etkili bir 
fen öğretimi, öğrencilerin yaratıcılıklarının ve 
bilimsel düşünmelerinin temeli olan kavramlar 
ile kavramsal sistemlerle ilgili araştırma ve 
yürütebilme becerilerini geliştirmelerini sağlar 
(Başar, 1992’den akt: Reis ve ark., 2010: 3). En 
yalın haliyle teknolojik bir öğretim ortamı, uygun 
bir öğretim programı, derslerde kullanılacak araç 
gereç ve öğretim teknolojilerinden oluşmaktadır. 
Şahin ve Yıldırım, (1999: 1)’a göre öğretmenlerin 
etkin ve etkileşimli öğrenme ortamlarını tasar-
lamalarında, öğretim teknolojilerinin ilkelerine 
uygun olarak hazırlanmış öğretim materyallerinin 
kullanımı büyük önem taşımaktadır. 

Öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri günlük 
hayatlarında karşılaştıkları bir duruma uygulaya-
bilmeleri için sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri 
doğru, anlaşılır ve etkili bir şekilde öğrenmeleri 
gerekir. Bu öğrenmeler içinse derslerde etkili 
bir şekilde öğretim teknolojilerini kullanmak 
gerekmektedir. “eğitimde görsel ve işitsel araçlar 
öğrenmenin kalıcı izli olmasını sağlama açısından 
çok önemli görülmektedir. Bir öğrenme etkinliği 
ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme 
olayı da o kadar etkili ve kalıcı izli olur (Başbo-
ğaoğlu ve ark., 2009: 71).

Öğrenme öğretme sürecinde materyaller genel 
olarak öğretimi desteklemek amacıyla kullanılır. İyi 
tasarlanarak geliştirilen ve hazırlanan materyaller 
öğretimi zenginleştirir (Karamustafaoğlu, Yaman 
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ve Karamustafaoğlu, 2005: 213). Kutlu ve ark., 
(2005)’na göre öğretim teknolojileri, öğrenme 
öğretme sürecinde anlaşılması zor olan özellikle 
soyut kavramların anlaşılmasında karmaşık olan 
kavramları basitleştirerek daha kolay anlaşılmasını 
sağlar. Özellikle “fen bilimleri öğretiminde çağdaş 
ölçütlere sahip fen öğretim programı, yöntem 
ve teknikleri, eğitim teknolojileri geliştirmek ve 
uygulamak gerekir” (Duru ve Gürdal, 2002).

“Öğretim teknolojileri öğretim faaliyetleri içinde 
bir dersin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin 
her aşamasında farklı şekillerde kullanılabilir. 
Araç gereçler öğretim ortamında bilgilerin du-
yular yoluyla özümsenmesine, kolay ve doğru 
öğrenilmesine yardım eder” (Tuncel ve ark., 
2011: 1049). 

Etkili bir öğretim teknolojisi zaman ve maliyetten 
tasarruf sağlar, materyali geliştirmek için harca-
nan zaman ve enerjiyi tekrarlama problemini de 
çözer (Vural, 2006: 42). Özellikle bu yönüyle 
öğretim teknolojileri harcanacak olan zamandan 
ve maliyetten eğitimcileri kurtarmaktadır. Ergin, 
Karabucak, ve ark., (2008: 57) derslerde öğre-
tim teknolojilerini kullanmanın önemini şöyle 
sıralamaktadır;

Öğrenci;

1. Kendi öğrenme yaşantılarına etkin olarak 
katılma imkanı bulur.

2. Eleştirel düşünme becerilerini kullanmayı 
öğrenir. Görsel-işitsel araçlar öğrencinin araş-
tırma yapma ve analitik düşünme becerilerinin 
gelişmesini sağlar.

3. Farklı öğrenme gereksinimlerine ve beklen-
tisine sahip çocuklar için uygun ortamlar 

oluşturulmasına olanak sağlar.

4. Eğitim etkinlikleri, okul öncesi öğrencileri için 
çok daha çekici ve cazip hale gelebilir. Böylece 
öğrenciler eğitim ortamlarına katılmaya çok 
daha rahat güdülenebilirler.

5. Eğitim etkinlikleri öğrencilerin birbirleriyle 
işbirliği yapmalarına ve grup içerisinde çalışma 
becerilerini geliştirmeklerine yardımcı olabilir.

6. Materyaller öğrencilere üst düzey düşünme 
becerilerini geliştirmeyi öğretir.

7. Görsel-işitsel araçlarla desteklenen eğitim 
ortamlarında çok kültürlü öğrenme ortamları 
tasarlanabilir. Bu araçlar eğitim etkinliklerinin 
sınırlarını sınıf dışına taşıyarak öğrencinin 
dışarıdaki dünyayı tanımasına ve bilgi sahibi 
olmasına yardımcı olur.

Başboğaoğlu ve ark., (2009)’na göre derslerde 
öğretimin olumlu yönde verimli olabilmesi için 
bütün duyu organlarına hitap edecek şekildeki 
öğretim teknolojileriyle işlenmeye çalışılması 
gerekir. O halde dersler işlenirken hem görsel 
hem de işitsel araçların beraber planlanarak 
kullanılması öğretimi daha etkili kılar. Derslerde 
görsel-işitsel araç kullanmanın bazı amaçları var-
dır. Küçükahmet (2008: 131)’e göre görsel-işitsel 
araçlar; Zamandan ve sözden ekonomi sağlar, 
belirli bir fikrin göz önünde canlandırılmasına 
yararlar, karmaşık fikirleri basite indirgeyerek 
açıklarlar, işlemleri basitleştirirler, fikir, işlem ve 
süreçlerin sırasını gösterirler, öğretimi canlı ve 
açık hale getirirler, öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini 
arttırırlar, öğrenme arzusu yaratırlar öğrenilecek 
konu üzerinde pratik yapma imkanı sağlarlar, öğ-
retimi zenginleştirirler. Anlaşılacağı üzere öğretim 
teknolojileri dersleri daha iyi kavratabilmek gibi 
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belirli amaçlar için kullanılabilir. Ancak her öğre-
tim teknolojisi aynı amaç için kullanılmayabilir. 
“Belirli durumlarda bazı araç gereçler diğerlerine 
göre ilgili konuların öğretilmesi ve öğrenilme-
sinde daha etkilidir” (Yalın, 2010: 122). Zengin 
ve ark., (2008: 924)’na göre etkili bir öğrenme, 
iyi bir iletişim sonucu gerçekleşmekte, iyi bir 
iletişim ise öğrencileri etkilemesi söz konusu 
olan öğretim teknolojilerinin öğretim sürecine 
katılmasıyla olanaklı olabilmektedir.

Derslerde kullanılacak olan araç ve gereçler öğ-
retmenin dersi işlemek için kullanacağı öğretim, 
yöntem ve tekniklere göre değişiklik gösterebi-
lir. Başboğaoğlu ve ark., (2009), Küçükahmet 
(2008), Çilenti (1984), Vural (2006), Kutlu ve 
ark., (2005)’e göre ders işlerken gerekli olabile-
cek öğretim teknolojilerinden bazıları; Kitaplar; 
Öğretmen kılavuz kitabı, Öğrenci çalışma kitabı, 
Çalışma yaprakları, Bilimsel, aktüel vb. dergi-
ler, Kaynak, yardımcı kitaplar Güncel araçlar; 
Bilgisayar, İnternet, Telefon, Ses, görüntü kayıt 
cihazları Yazı, gösteri ve sunum araçları; Siyah, 
beyaz, yeşil tahta, Pazen (kumaş) tahta, Akıllı 
tahta, Mantar tahta, Bülten tahta, Manyetik tahta, 
Gerçek nesneler, Gösteriler (deneyler), Sınıflama 
levhalar, LCD panel Yansıtıcılar; Tepegöz, Film 
gösterici, Data show Gerçeğe yakın modeller; 
Küçültülmüş, büyütülmüş modeller, Kabartmalar, 
Fotoğraf makinesi, Video Kamera, Televizyon, 
LCD, Plazma, CD çalar, Player Resimler; Düz, 
çizgi resimler, Figürler, İkonlar, Döner vb. levhalar, 
Afişler, Grafikler, Kum havuzu ve Krokilerdir.

Öğrenme ve öğretme sürecinde öğretim teknolojisi 
kullanımı kadar uygun öğretim teknolojilerinin 
seçimi de önemlidir. Karamustafaoğlu, Yaman 
ve Karamustafaoğlu, (2005)’e göre öğretmenler 

öğretim teknolojilerini seçerken öğretim programı, 
öğretim hedefleri, öğretim ortamı, öğretim tek-
nolojilerinin özellikleri ile öğrenci kapasitesine 
bakarak öğretim teknolojilerini seçmelidirler.

Bu araştırmada, eğitim-öğretimde öğretim tekno-
lojilerini kullanmanın önemi vurgulanarak, araş-
tırmanın öğretim teknolojisi kullanma konusunda 
öğretmenlere ışık tutacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın amacı

Bu araştırmanın amacı, Hakkari ilinde görev 
yapan ilk ve ortaöğretim öğretmenlerin, öğretim 
teknolojilerini kullanmaya ilişkin görüşlerini 
incelemektir. Bu doğrultuda sırasıyla; öğretmen-
lerin görev yaptıkları okullarda hangi öğretim 
teknolojilerinin mevcut olduğunun belirlenmesi, 
öğretmenlerin okullarında mevcut olan öğretim 
teknolojilerini kullanma sıklıklarının bazı değiş-
kenler (çalışılan okul kademesi, mezun olunan 
okul, branş, çalışma yılı) açısından incelenmesi 
ve öğretmenlerin öğretim teknolojilerini hangi 
amaçlar için kullandıklarının ve bu teknolojileri 
kullanmama nedenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın problem cümlesi 

Hakkari ilinde görev yapan ilköğretim ve orta-
öğretim öğretmenlerinin, öğretim teknolojileri 
kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir?

1. Öğretmenler, öğretim teknolojilerini hangi 
sıklıkla kullanmaktadır?

2. Öğretmenlerin okullarında mevcut olan öğretim 
teknolojilerini kullanma sıklıkları

a) Mezun olunan öğretim kurumu,

b)  Branş,



104

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
October / November / December Winter Term Volume: 3 Issue: 10 Year: 2014

ID:146  K:254   Jel Kodu: I23

c) Mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı 
düzeyde farklılaşmakta mıdır?

3. Öğretmenler öğretim teknolojilerini hangi 
amaçlarla kullanmaktadır?

4.  Öğretim teknolojilerini kullanmayan öğret-
menlerin bu teknolojileri kullanmama nedenleri 
nelerdir?

YÖNTEM

Araştırmanın modeli 

Araştırmada yöntem olarak nicel ve nitel modeller 
kullanılmıştır. Araştırmanın 1. alt probleme cevap 
aramak amacıyla genel tarama modeli kullanılmıştır. 
Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan 
oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 
yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da 
ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem 
üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Ka-
rasar, 2008: 79).  Araştırmanın 2. alt problemine 
cevap aramak amacıyla nicel ilişkisel tarama 
modellerinden nedensel-karşılaştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Nedensel-karşılaştırma araştırmaları, 
insan grupları arasındaki farklılıkların nedenlerini 
ve sonuçlarını koşullar ve katılımcılar üzerinde 
herhangi bir müdahale olmaksızın belirlemeyi 
amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk ve ark., 
2009: 15). Ayrıca araştırmada araştırmanın 3. 
ve 4. alt problemlerinde öğretmenlerin öğretim 
teknolojilerini kullanma amaçlarının ve kullanma-
ma nedenlerinin belirlenmesi için nitel araştırma 
desenlerinden olgubilim deseninin kullanılması 
uygun görülmüştür. Olgubilim desenleri, farkında 
olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir 
anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklan-
maktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 72). Bu 
araştırmada öğretmenlerin teknoloji kullanımı bir 

olgu olarak ele alınarak incelenmiştir. Olgubilim 
araştırmalarında veri kaynakları, araştırmanın 
odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa 
vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da 
gruplardır (Büyüköztürk, ve ark., 2009: 19). 

Veri toplama aracı

Öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanma 
ile ilgili görüşlerine ilişkin veri toplamak amacıyla 
bir anket formu geliştirilmiştir. Geliştirilen anketin 
kapsam açısından geçerliliğini sağlamak amacıyla 
ilgili alan yazın (Kutlu, Aldağ ve ark., 2005; Vural, 
2006; Yalın, 2010; Çilenti, 1984; Başboğaoğlu ve 
ark., 2009; Küçükahmet, 2008) ile mevcut ilköğ-
retim ve ortaöğretim eğitim programları taranarak 
öğretmenlerden kullanmaları beklenen öğretim 
teknolojisi unsurları belirlenmiştir. Geliştirilen 
anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
öğretmen adaylarının Branş, Mezun olunan okul 
türü ve Mesleki kıdemlerine ilişkin demografik 
bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise toplam 
34 öğretim teknolojisi unsuruna ilişkin mevcut 
olup olmadığına ilişkin ikili derecelendirmeli 
(var ve yok) ve hangi sıklıkla kullanıldığına 
ilişkin dörtlü derecelendirmeli (Hergün, Haftada 
1-2, Ayda bir ve Hiç kullanmıyorum) iki kapalı 
uçlu soru sorulmuştur. Ayrıca katılımcılardan her 
bir öğretim teknolojisi unsurunu hangi amaçla 
kullandıkları ve kullanmıyorlarsa kullanmama 
gerekçelerini soran iki açık uçlu soruya cevap 
vermeleri istenmiştir.   Hazırlanan veri toplama 
aracı anket niteliği taşıdığı ve her bir maddesi 
kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacağı 
için ayrıca yapı geçerliliği ve içtutarlılık açısından 
güvenilirliğine ilişkin hesaplamalar yapılmamıştır.  
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BULGULAR VE YORUM

Bu araştırmanın evrenini Hakkari ili Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı merkez ilçe sınırları içeri-
sinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim (lise) 
okullarında görev yapan 2603 (www.hakkari.

meb.gov.tr) öğretmen oluşturmaktadır. Araştır-
manın örneklemi ise evrenden seçkisiz olarak 
belirlenen 171 öğretmenden oluşmaktadır. Bu 
öğretmenlere ait demografik bilgiler aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Tablo. 1 Araştırmaya Katılan Öğretmenlere Ait Sayısal Veriler

Değişken N         %

Cinsiyet 
Bayan         92 53.8
Erkek         79 46.2
Toplam 171 100

Çalıştığı Okul
İlköğretim 122 71.34
Ortaöğretim (Lise) 49 28.66

Mezun Olunan Okul Eğitim Fakültesi 152 88.9
Diğer 19 11.1

Branşı

Okul Öncesi, Sınıf Öğretmeni 67 39.2
İlköğretim Fen, Matematik 25 14.6
İlköğretim Sosyal B., İngilizce, Türkçe 31 18.1
Lise Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji 24 14.0
Lise Edeb., Tarih, Fels., Coğ., İng. 24 14.0

Çalışma Yılı 
(Mesleki Kıdem)

1-3 yıl 86 50.3
4-6 yıl 33 19.3
7-9 yıl 18 10.5
10 ve üzeri yıl 34 19.9

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 71.34’ü 
İlköğretimde, % 28.66’sı da Ortaöğretimde (lise) 
görev yapmaktadırlar. Öğretmenlerin % 53.8’i 
bayan, % 46.2’si ise erkektir. Öğretmenlerin % 
88.9’u Eğitim Fakültesi, % 2.3’ü Yüksekokul, % 
2.3’ü Ortaöğretim (lise) ve % 6.4’ü diğer okullar-
dan mezun olmuşlardır. Öğretmenlerin % 39.2’si 
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni olarak, % 14.6’sı 
İlköğretim Fen ve Matematik öğretmeni olarak, 
% 18.1’i İlköğretim Sosyal Bilgiler, İngilizce ve 

Türkçe öğretmeni olarak, % 14.0’ü Ortaöğretim 
(lise) Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik öğ-
retmeni olarak, % 14.0’ü ise Ortaöğretim (lise) 
Edebiyat, Tarih, Felsefe, Coğrafya ve İngilizce 
öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Öğret-
menlerin % 50.3’ü 1-3 yıl arasında, % 19.3’ü 
4-6 yıl arasında, % 10.5’u 7-9 yıl arasında ve 
% 19.9’u da 10- üzeri yıl görev yapmışlardır.
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Tablo 2. Öğretmenlerin Öğretim Teknolojilerini Hangi Sıklıkla Kullandıklarına İlişkin Ce-
vapların Betimsel Analizi

Öğretim Teknolojisi Materyalin Kullanılma Sıklığı

Her gün Haftada  1-2 Ayda bir Hiç

F % f % F % f %

Siy., Bey., Yeşil Tahtalar 136 86.6 8 5.1 9 5.7 4 2.5

Öğretmen Kılavuz Kitabı 110 75.3 31 21.2 4 2.7 1 0.7

Öğrenci Çalışma Kitabı 103 70.1 37 25.2 1 0.7 6 4.1

Kaynak, Yardımcı Kitaplar 71 50.0 64 45.1 3 2.1 4 2.8

Telefon 70 49.0 16 11.2 6 4.2 57 35.7

İnternet 68 46.9 39 26.9 11 7.6 27 18.6

Bilgisayar 59 39.3 56 37.3 18 12.0 17 11.3

Çalışma Yaprakları 35 29.9 58 49.6 21 17.9 3 2.6

Afişler 25 23.1 38 35.2 34 31.5 11 10.2

Gerçek Nesneler 24 22.4 50 46.7 21 19.6 12 11.2

Düz, Çizgi Resimler 22 27.8 33 41.8 15 19.0 9 11.4

Grafikler 17 19.1 31 34.8 26 29.2 15 16.9

Pazen (Kumaş) Tahta 14 33.3 6 14.3 13 31.0 9 21.4

Ses, Gör. Kayıt Cihazları 12 12.6 38 40.0 27 28.4 18 18.9

Gösteriler (Deneyler) 11 12.2 40 44.4 25 27.8 14 15.6

Sınıflama Levhalar 11 15.7 30 42.9 17 24.3 12 17.1

Film Gösterici 7 9.1 29 37.7 32 41.6 9 11.7

Mantar Tahta 7 14.6 24 50.0 11 22.9 6 12.5

Figürler, İkonlar 7 15.9 16 36.4 11 25 10 22.7

Televizyon, LCD, Plazma 5 11.6 7 16.3 12 27.9 19 44.2

CD Çalar, Player 5 9.6 13 25.0 16 30.8 18 34.6

Bülten Tahta 4 8.2 21 42.9 17 34.7 7 14.3

Bilim., Aktüel vb. dergiler 4 7.1 15 26.8 31 55.4 6 10.7

LCD Panel 3 30 6 60 1 10 0 0

Tepegöz 3 4.2 14 19.4 13 18.1 42 58.3

Küçült. Büyütül. Modeller 3 5.1 28 47.5 19 32.2 9 15.3
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Krokiler 3 6.5 16 34.8 10 21.7 17 37

Fotoğraf Mak. Video Kamera 2 2.9 18 25.7 35 50.0 15 21.4

Data Show (Projeksiyon) 2 9.5 6 28.6 6 28.6 7 33.3

Kum Havuzu 2 13.3 0 0 3 20 10 66.7

Döner vb. Levhalar 1 5 7 35.0 7 35.0 5 25

Kabartmalar 1 3.4 7 24.1 8 27.6 13 44.8

Akıllı Tahta 0 0 3 17.6 1 5.9 13 76.5

Tablo 2’de mevcut öğretim teknolojilerinin oranı 
heterojen bir dağılım göstermektedir. Öğretmen-
lerin öğretim teknolojilerini kullanma sıklıklarına 
göre en sık kullanılan öğretim teknolojilerinden 
bazıları; siyah, beyaz ve yeşil tahtalar, öğretmen 
kılavuz kitabı, öğrenci çalışma kitabı, kaynak ve 

yardımcı kitaplar, telefon, internet ve bilgisayar 
olduğu, en az sıklıkla kullanılan öğretim teknolo-
jilerinden bazılarının; krokiler, fotoğraf makinesi 
ve video kamera, data show (profeksiyon), kum 
havuzu, döner vb. levhalar, kabartmalar ve akıllı 
tahta olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 3.  Öğretmenlerin Mezun Oldukları Okul Türüne Göre Öğretim Teknolojilerini Han-
gi Sıklıkla Kullandıklarına İlişkin Cevapların Betimsel Analizi

Öğretim Teknolojisi Mezuniyet N X Ss Sd t p

Ses, Görüntü Kayıt Cihazları
Eğitim 86 2.56 .90 93 3.24 .009*

Diğer 9 1.56 .88

Film Gösterici
Eğitim 66 2.53 .81 75 2.40 .019*

Diğer 11 1.91 .70

Fotoğraf Mak. Video 
Kamera

Eğitim 58 2.19 .76 68 2.22 .030*

Diğer 12 1.67 .65

Televizyon, LCD, Plazma
Eğitim 34 1.76 .92 41 2.43 .019*

Diğer 9 2.67 1.22

Düz Çizgi Resimler
Eğitim 67 2.75 .96 77 2.60 .011*

Diğer 12 3.50 .67

Tablo 3’de eğitim fakültesi mezunları ses, gö-
rüntü ve kayıt cihazlarını, film göstericileri ve 
fotoğraf makinesi/video kamerayı diğer okul 
mezunu öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha 

sık kullanmaktadırlar. Ancak diğer okul mezun-
ları da Televizyon, LCD, Plazma ile Düz-çizgi 
resimleri eğitim fakültesi mezunu öğretmenlere 
göre anlamlı düzeyde daha sık kullanmaktadırlar.  
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Tablo 4.  Öğretmenlerin Branşlara Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarını Kullanma Sıklıkları-
nın Analiz Sonuçları

Branş n X ss Var. Kay. Kar.

Top.

Sd Kar 
Ort.

F p

Anlamlı

Fark

(D’ C)

Ö
ğr

en
ci

 Ç
al

ış
m

a 
K

ita
bı

1) O. Önc-Sın.  
Ö.

64 3,90 ,2937 G.arası 13,660 4 3,415 8,186 ,000 1-4

2) İlk., Fen, Mat. 22 3,45 ,9116 G.içi 59,238 142 ,417   1-5

3) İlk. Sos., Trk, 
İng.

24 3,45 1,0206 Toplam 72,898 146    

4) Lise, F.K.B. 
Mat 

22 3,54 ,5096

5) Lise, Edeb, 
Tar., Fels., İng.

15 2,93 ,7037

Tablo 4’de öğretmenlerin derslerinde öğrenci 
çalışma kitaplarını kullanma sıklıkları arasında 
branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olduğu görülmektedir [F(4,142) = 8.186, 
p<.05]. Farkın kaynağını bulmak amacıyla yapılan 
Dunnett’s C testi sonucunda, Okul Öncesi ve Sınıf 

Öğretmenliği branşındaki öğretmenlerin (x= 3.9) 
öğrenci çalışma kitaplarını, Lise Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Matematik branş grubuna (x= 3.54) ve 
Lise Edebiyat, Tarih, Felsefe ve İngilizce branş 
grubuna (x= 2.93) göre daha sık kullandıkları 
bulunmuştur. 

Tablo 5.  Öğretmenlerin Branşlara Göre Öğrenci Çalışma Yapraklarını Kullanma Sıklıkları-
nın Analiz Sonuçları

Branş n X ss Var. 
Kay.

Kar.
Top.

Sd Kar 
Ort.

F p Anlamlı
Fark

(Tukey)

Ç
al

ış
m

a Y
ap

ra
kl

ar
ı 1) Ok. Önc, Sın Ö. 56 3,30 ,685 G.arası 7,562 4 1,891 3,536 ,009 1-3 

2) İlk, Fen, Mat. 14 2,71 ,913 G.içi 59,891 112 ,535   

3) İlk Sos, Trk, İn. 21 2,76 ,768 Toplam 67,453 116    

4) Lise, F.K.B. Mt. 13 2,84 ,688

5) Lise, Edeb, Tar., 
Fels., İng.

13 3,15 ,688

Tablo 5’da öğretmenlerin derslerinde çalışma yap-
raklarını kullanma sıklıkları arasında branşlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir [F (4, 112) = 3.536, p<.05]. Farkın 
kaynağını bulmak amacıyla yapılan Tukey testi 

sonucunda, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği 
branşındaki öğretmenlerin (x= 3.30) çalışma 
yapraklarını, İlköğretim Sosyal, Türkçe ve İn-
gilizce branş grubuna (x= 2.93) göre daha sık 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 6.  Öğretmenlerin Branşlara Göre Bilgisayarı Kullanma Sıklıklarının Analiz Sonuçları

Branş  n X ss Var. 
Kay.

Kar.
Top.

Sd Kar 
Ort.

F p Anlamlı
Fark

(Tukey)

B
ilg

is
ay

ar

1) Ok. Önc, Sın Ö. 57 3,26 ,813 G.arası 14,853 4 3,713 4,147 ,003 1-3 

2) İlk, Fen, Mat. 20 3,00 1,025 G.içi 129,820 145 ,895   4-3

3) İlk Sos., Trk, İn. 28 2,42 ,878 Toplam 144,673 149    

4) Lise, F.K.B. Mt. 24 3,29 1,041

5) Lise, Edeb., 
Tarih, Fels.,  İng.

21 3,04 1,160

Tablo 6’de öğretmenlerin derslerinde bilgisa-
yarı kullanma sıklıkları arasında branşlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir [F(4,145)=4.147, p<.05]. Farkın 
kaynağını bulmak amacıyla yapılan Tukey testi 
sonucunda, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği 
branşındaki öğretmenlerin (x= 3.2) bilgisayarı, 

İlköğretim Sosyal, Türkçe ve İngilizce branş gru-
buna (x= 2.4) göre ve Lise Fizik, Kimya, Biyoloji 
ve Matematik branşındaki öğretmenlerin (x= 
3.29) de İlköğretim Sosyal, Türkçe ve İngilizce 
branş grubuna (x= 2.4) göre bilgisayarı daha sık 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Branşlara Göre İnterneti Kullanma Sıklıklarının Analiz Sonuçları

İn
te

rn
et

Branş  N X Ss Var. 
Kay.

Kar.
Top.

Sd Kar 
Ort.

F p Anlamlı
Fark

(Tukey)

1) Ok Önc, Sın Öğ. 52 3,05 1,127 G.arası 18,630 4 4,657 3,874 ,005 4-3

2) ilk, Fen, Mat 20 3,05 1,145 G.içi 168,308 140 1,202   5-3

3) İlk Sos., Trk, ing. 28 2,35 1,223 Toplam 186,938 144    

4) Lise, F.K.B. Mat. 23 3,47 ,897

5) Lise, Edeb, Tarih, 
Fels.,  İng

22 3,27 ,984

Tablo 7’de öğretmenlerin derslerinde interneti 
kullanma sıklıkları arasında branşlarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu gö-
rülmektedir [F (4, 140) = 3.874, p<.05]. Farkın 
kaynağını bulmak amacıyla yapılan Tukey 
testi sonucunda, Lise Fizik, Kimya, Biyoloji ve 
Matematik branşındaki öğretmenlerin (x= 3.48) 

bilgisayarı, İlköğretim Sosyal, Türkçe ve İngilizce 
branş grubuna (x= 2.36) göre ve Lise Edebiyat, 
Tarih, Felsefe ve İngilizce branşındaki öğretmen-
lerin (x= 3.27) de İlköğretim Sosyal, Türkçe ve 
İngilizce branş grubuna (x= 2.36) göre interneti 
daha sık kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 8.  Öğretmenlerin Kıdeme Göre Bilgisayar Öğretim Teknolojisini Kullanma Sıklıkları-
nın Analiz Sonuçları

Branş N X Ss Var. 
Kay.

Kar.
Top.

Sd Kar. 
Ort.

F p Anlamlı
Fark

(Tukey)

B
ilg

is
ay

ar

1) 1-3 Yıl 74 2,89 1,067 G.arası 14,71 3 4,90 5,50 ,001 4-1

2) 4-6 Yıl 29 2,72 ,959 G.içi 129,96 146 ,89 4-2

3) 7-9 Yıl 18 3,33 ,594 Toplam 144,67 149

4) 10-Üz. 
Yıl

29 3,58 ,732

Tablo 8’da öğretmenlerin derslerinde bilgisayarı 
kullanma sıklıklarının kıdeme göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 
[F (3, 146) = 5.509, p<.05]. Farkın kaynağını 
bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda, 
10 - üzeri yıl kıdeme sahip öğretmenlerin (x= 

3.59), 1-3 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlere 
(x= 2.89) göre yine 10–üzeri yıl kıdeme sahip 
öğretmenlerin, (x= 3.59), 4-6 yıl kıdeme sahip 
öğretmenlere (x= 2.72) göre bilgisayarı daha sık 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 9.  Öğretmenlerin Kıdeme Göre Mantar Tahta Öğretim Teknolojisini Kullanma Sık-
lıklarının Analiz Sonuçları

Branş  N X Ss Var. 
Kay.

Kar.
Top.

Sd Kar 
Ort.

F p Anlamlı
Fark

(D’ C)

M
an

ta
r T

ah
ta

1) 1-3 Yıl 19 2,157 ,8983 G.arası 8,390 3 2,797 4,352 ,009 4-1 

2) 4-6 Yıl 11 3,000 ,8944 G.içi 28,276 44 ,643   

3) 7-9 Yıl 6 2,833 ,4082 Toplam 36,667 47    

4) 10-üzeri 
Yıl

12 3,083 ,6685

Tablo 9’da öğretmenlerin derslerinde mantar tahtayı 
kullanma sıklıklarının kıdeme göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F 
(3, 44) = 4.352, p<.05]. Farkın kaynağını bulmak 
amacıyla yapılan Dunnett’s C testi sonucunda, 

10 - üzeri yıl kıdeme sahip öğretmenlerin (x= 
3.08), 1-3 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlere (x= 
2.16) göre mantar tahtayı daha sık kullandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 10.  Öğretmenlerin (n= 81) Öğretim Teknolojilerini Kullanma Gerekçelerine İlişkin 

Yapılan Nitel Analiz Sonuçları

  

Ö
ğr

et
m

en
 K

ıla
vu

z 
K

ita
bı

Ö
ğr

en
ci

 ç
al

ış
m

a 
ki

ta
bı

Ç
al

ış
m

a 
ya

pr
ak

la
rı

B
ili

m
se

l A
kt

üe
l v

b.
 D

er
gi

le
r

K
ay

na
k 

ve
 Y

ar
dı

m
cı

 K
ita

pl
ar

B
ilg

is
ay

ar
 

İn
te

rn
et

Te
le

fo
n 

Se
s, 

G
ör

ün
tü

 K
ay

ıt 
C

ih
az

la
rı

Si
ya

h,
 B

ey
az

, Y
eş

il 
Ta

ht
al

ar

Pa
ze

n 
(K

um
aş

) T
ah

ta

A
kı

llı
 T

ah
ta

M
an

ta
r T

ah
ta

B
ül

te
n 

Ta
ht

a

M
an

ye
tik

 T
ah

ta

G
er

çe
k 

N
es

ne
le

r

G
ös

te
ri 

(D
en

ey
le

r)

Sı
nı

fla
m

a 
Le

vh
al

ar

LC
D

 P
an

el

Te
pe

gö
z

Fi
lm

 G
ös

te
ric

i

D
at

a 
Sh

ow

K
üç

ül
t. 

B
üy

üt
ül

. M
od

el
le

r

K
ab

ar
tm

al
ar

Fo
to

ğr
af

 M
ak

. K
am

er
a

Te
le

vi
zy

on
, L

C
D

, P
la

zm
a

C
D

 Ç
al

ar
, P

la
ye

r

D
üz

, Ç
iz

gi
 R

es
im

le
r

Fi
gü

rle
r, 

İk
on

la
r

D
ön

er
 v

b.
 L

ev
ha

la
r

A
fiş

le
r

G
ra

fik
le

r

K
um

 H
av

uz
u

K
ro

ki
le

r

TO
PL

A
M

1

Planlama Daha iyi ve kolay planlama 16                                        
16

 Günlük yıllık plan yerine 18 1                                  19

 Ders öncesi hazırlık 2     18 16                             36

İçerik Alanla ilgili güncel içeriği 
takip etmek    12 2  8                             22

 Daha ayrıntılı ve geniş içerik 
sunmak     7            3                   10

Öğretim 
hizmetinin 
niteliği

Daha verimli ve etkili ders 
işleme 6 12  1  10    25     1 23 8   3       2    8 3  2  104

 Öğretim yöntem ve tekniklerini  
doğru kullanma 2                                   2

 Konuların daha anlaşılır olması 
ve pekiştirilebilmesi 2 3 5 5 18 9 4  5 6      1 4 4 1    13 3 13   5  5 11 6  1  119

 Anlama kabiliyetlerini 
geliştirmek   5       6      8   1          4       24

 Konu takibi, rehberlik, 
kılavuzluk 7 11   2                              20

 Öğrenilenleri tekrar ve 
pekiştirme  31 33       4       7    5               80

 Ödev vermek amacıyla  8 1                                 9

 Kaynak materyal olarak  1  6 10                               17

 Merak, ilgi, motivasyonu 
arttırmak için   1 3      1      2  1   5       8 10  4     35

 örnek zenginliği     17  4   1          4  1  1            28

 Etkinlik çeşitliliği     2 5 4               1       3    3  18

 Görsel zenginliği arttırmak       5  5 2 3  1    2 11 2  19 1 9 2    7 2 1 14 4  3 93

 Duyuru ve Etkinlikleri ilan 
etmek, izlemek           12  25 25           1 9 9    6    87

 Psiko motor davranışları 
geliştirmek için                3            5       8

 Canlıları ve nesneleri 
sınıflandırmak için                  2                  2

 Etkinlikleri kaydetmek için                         6           6

Değerlendirme Kazanımlara uygun soru 
çözmek 3                3      2             8

 Soru çeşitliliği      5              4                9

 Eksiklerini belirleme ve 
tamamlama (biçimlendirme)  3 6  17    2                           28

 soru çözme becerisi 
kazandırmak   3       6 1                     3    13

 Başarıyı ölçmek   4  2                               6

 Tanımaya dönük 
değerlendirme için   1                             11    12

 sınavlara hazırlık amacıyla   1  4 1                              6

e-okulu takip       12 12                             24

Öğretmenlerle 
iletişim kurmak 
ve fikir alış-verişi 

       3 28                            31

velilerle iletişim         4                            4

 TOPLAM 56 70 60 27 81 60 56 32 12 51 16 0 26 25 1 37 27 18 4 11 29 3 24 6 20 9 11 25 19 6 43 27 3 6  
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Tablo 10’de öğretmenlerin farklı öğretim teknoloji-
lerini özellikle konuları daha anlaşılır hale getirmek 
ve pekiştirmek (f= 119), görsel zenginliği arttırmak 
(f= 93) ve daha etkili ve verimli ders işlemek 
(f= 104) amacıyla kullandıkları görülmektedir. 
Ayrıca öğretmenlerin bazı öğretim teknolojilerini 
çok çeşitli amaçla kullandıkları görülmektedir. 
Örneğin öğretmen kılavuz kitabı, öğrenci çalışma 
kitabı, çalışma yaprakları, kaynak ve yardımcı 
kitaplar, internet, siyah-beyaz-yeşil tahta, gösteri 
(deneyler), afişler öğretmenler tarafından yoğun 
olarak kullanılmaktadır. Öğretmenler daha iyi ve 
kolay ders planı hazırlamak amacıyla öğretmen 
kılavuz kitabını kullanmaktadır. Ders öncesi ha-
zırlık amacıyla bilgisayar, internet ve öğretmen 
kılavuz kitabını kullanmaktadır. Alanla ilgili 
güncel içerikleri takip etmek amacıyla bilimsel 
aktüel vb. dergiler, kaynak ve yardımcı kitaplar 
ile interneti kullanmaktadırlar. Daha verimli ve 
etkili ders işlemek amacıyla öğretmen çalışma 

kitabı, öğrenci çalışma kitabı, bilgisayar, siyah-
beyaz-yeşil tahta, gerçek nesneler ve afişleri kul-
lanmaktadırlar. Konuların daha anlaşılır olması ve 
pekiştirilmesi amacıyla öğretmen kılavuz kitabı, 
öğrenci çalışma kitabı, çalışma yaprakları, bilim-
sel aktüel dergiler, kaynak ve yardımcı kitaplar, 
bilgisayar, internet, ses-görüntü cihazları, gerçek 
nesneler, siyah-beyaz-yeşil tahta, gösteri (deney-
ler), küçültülmüş-büyütülmüş modeller, fotoğraf 
makinesi-video kamera, düz-çizgi resimler, afişler 
ve grafikleri kullanmaktadırlar. Öğrenenleri tekrar 
ve pekiştirmek amacıyla öğrenci çalışma kitabı, 
çalışma yaprakları, siyah-beyaz-yeşil tahta, ger-
çek nesneler ve film göstericiyi kullanmaktadır. 
Öğretmenler iletişim kurmak amacıyla telefonu 
kullanmaktadırlar. E okulu takip etmek amacıyla 
bilgisayar ve interneti kullanmaktadırlar. Örnek 
zenginliği için kaynak ve yardımcı kitaplar, in-
ternet ve LCD paneli kullanmaktadırlar.

Tablo 11.  Öğretmenlerin (n= 81) Öğretim Teknolojilerini Kullanmama Gerekçelerine İlişkin 
Yapılan Nitel Analiz Sonuçları
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Öğrenci düzeyine uygun olmadığından 2  1 3 1                              7

Olmadığı için 9  4 26 9 14 20 6 31 4 52  53 52 76 23 29 39 73 37 41 72 48 63 44 60 55 39 54 66 26 32 68 60 1285

Gerek duymadığım için 1 3 3 7 3 2 2 16 16  8  7 2 3 8 16 13  11 7 6 7 12 9 8 9 11 9 7 3 12 8 14 243

Öğrencinin maddi yetersizliği  2 5 3                               10

Yeterli zaman olmadığı için   2 5 2 1               1 1   2          14

İlköğretimde yasak olduğu için   2  2                              4

Öğrenci ilgisini çekmediği için    1                               1

Kullanmayı bilmediğim için      1                1             2

Arızalı olduğu için         1           2               3

Etkinlik yaptırmadığım için           1                        1

Daha güncel teknolojiler kullandığım için                    19      2 5        26

Uygun ortam olmadığı için                          3         3

TOPLAM 12 5 17 45 17 18 22 22 48 4 61 0 60 54 79 31 45 52 73 69 49 80 55 75 55 73 69 50 63 73 29 44 76 74  
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Tablo 12’de öğretmenlerin ankete verdikleri ce-
vaplardan öğretmenlerin öğretim teknolojilerini 
derslerinde kullanmamalarının sebepleri arasın-
da söz konusu öğretim teknolojisinin okulda 
bulunmaması, uygun ortam olmaması, öğrenci 
seviyesine uygun olmaması, öğrencilerin ilgisini 
çekmemesi ve ihtiyaç duyulmaması olduğunu 
belirtmişlerdir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuçlar: 

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda mevcut 
olarak en fazla bulunan öğretim teknolojilerinin 
siyah-beyaz-yeşil tahta, bilgisayar, öğrenci ça-
lışma kitabı, internet, telefon ve yardımcı kitap 
kaynaklar olduğu, en az bulunan öğretim tekno-
lojilerinin ise manyetik tahta, LCD panel, kum 
havuzu, akıllı tahta, döner vb. levhalar ile data 
show (projeksiyon) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda mevcut 
olarak bulunan öğretim teknolojilerinden siyah-
beyaz-yeşil tahta, öğretmen kılavuz kitabı, öğrenci 
çalışma kitabı, kaynak-yardımcı kitaplar, telefon 
ve interneti en fazla sıklıkla kullandıkları, buna 
karşın akıllı tahta, kabartmalar, döner ve benzeri 
levhalar, kum havuzu, data show (projeksiyon) ile 
fotoğraf makinesi-video kamerayı en az sıklıkla 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin mezun oldukları okul türüne 
göre öğretim teknolojilerini kullanma sıklıkları 
bakımından eğitim fakültesi mezunlarının, ses-
görüntü kayıt cihazları, film gösterici ve fotoğ-
raf-makinesi-video kamerayı diğer okul mezunu 
öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha sık 
kullanmaktadırlar. Ancak diğer okul mezunlarının 
televizyon-LCD-plazma ile düz-çizgi resimler 

öğretim teknolojilerini eğitim fakültesi mezunu 
öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha sık 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin derslerinde öğrenci çalışma kitap-
larını kullanma sıklıkları arasında branşlara göre 
okul öncesi ve sınıf öğretmenliği branşındaki 
öğretmenlerin Lise Fizik, Kimya Biyoloji, Ma-
tematik grubu öğretmenlerine ve Lise Edebiyat, 
Tarih, Felsefe, İngilizce grubu öğretmenlerine göre 
daha sık kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin 
derslerinde bilgisayarı kullanma sıklıkları arasında 
branşlara göre okul öncesi ve sınıf öğretmenliği 
branşındaki öğretmenlerin İlköğretim Sosyal, 
Türkçe ve İngilizce grubu öğretmenlerinden, 
Lise Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik grubu 
öğretmenlerinin de İlköğretim Sosyal, Türkçe ve 
İngilizce grubu öğretmenlerine göre bilgisayarı 
daha sık kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenleri kıdeme göre öğretim teknolojile-
rini kullanma sıklıkları arasında 10 ve üzeri yıl 
kıdeme sahip öğretmenlerin bilgisayarı, 1-3 yıl 
ve 4-6 yıl kıdeme sahip öğretmenlere göre daha 
sık kullandıkları tablo 18’de görülmektedir. Öğ-
retmenlerin kıdeme göre mantar tahtayı kullanma 
sıklıkları arasında 10 ve üzeri yıl kıdeme sahip 
öğretmenlerin 1-3 yıl kıdeme sahip öğretmenlere 
göre daha sık kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanma 
amaçlarına bakıldığında öğretim teknolojilerini 
ders öncesi hazırlık, konuları anlaşılır hale getir-
mek, görsel zenginliği arttırmak, etkili ve verimli 
ders işlemek, daha iyi ve daha kolay ders planı 
hazırlamak, güncel içerikleri takip etmek, konuları 
pekiştirmek ve iletişim kurmak gibi nedenlerle 
öğretim teknolojilerini kullanmakta oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır.
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Öğretmenlerin derslerinde öğretim teknolojilerini 
kullanmama nedenlerine bakıldığında okulda 
olmadığı için, gerek duymadığım için, öğrenci 
düzeyine uygun olmadığı için, yeterli zaman ol-
madığı için, öğrencilerin ilgisini çekmediği için, 
kullanmayı bilmediğim için, arızalı olduğu için 
ve uygun ortam olmadığı için gibi sebeplerden 
dolayı öğretim teknolojilerini kullanmamakta 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Öneriler: 

Öğretmenlerden bazıları dersleri işlerken öğretim 
teknolojilerinin öğrenciye sağladığı kolaylıkların ve 
özelliklerin farkındadırlar. Ancak gerekli öğretim 
teknolojilerinin okullarda bulunmaması, öğretmen-
leri öğretim teknolojilerinden faydalanmadan ders 
işlemeye itmektedir. Bu nedenle tüm dersler için 
gerekli olan öğretim teknolojileri belirlenerek tüm 
okulların bu konudaki eksiklikleri giderilmelidir.

İlköğretim veya lisede çalışan öğretmenlerden 
bazıları, öğretim teknolojilerini derslerde kullanma 
ihtiyacı duymadıklarını veya çok seyrek olarak 
ayda bir-iki defa kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Birkaç öğretmen ise öğretim teknolojilerini 
kullanmayı bilmediklerini belirtmişlerdir. Bu 
nedenle öğretim teknolojilerinin derslerde kul-
lanılması ile ilgili öğretmenlere gerekli kurum 
ya da kuruluşlar tarafından hizmet içi eğitimler 
verilerek öğretmenler derslerde öğretim tekno-
lojilerini kullanma konusunda daha bilinçli hale 
getirilmelidirler.

Bazı öğretmenler derslerde öğretim teknolojile-
rinden yararlanmak istediklerini ancak bölgede, 
okulda, çevrede öğretim teknolojisi bulunmadığı 
için yararlanamadıklarını belirtmişlerdir. Bu ne-
denle üniversitelerde öğretmen adaylarına ders 

olarak okutulan ‘öğretim teknolojileri ve materyal 
geliştirme dersi’ daha verimli hale getirilerek, 
öğretmenlerin öğretim teknolojilerini basit olarak 
kendilerinin nasıl oluşturabileceği hem teorik 
hem de pratik olarak bu derslerde öğretilmelidir.

KAYNAKÇA

AKDAĞ, M., (2009). Eğitimde materyal kullanımı, 
http://web.inonu.edu.tr/~makdag/materyal.
ppt  Erişim Tarihi 29.05.2013

ATEŞ, A., BAŞBOĞAOĞLU, U., ÇELİK, L., 
ÇELİKÖZ, N., ERİŞEN, Y. ve ORAL, B., 
(2009). Öğretim teknolojileri ve materyal 
tasarımı, (Ed. Özcan Demirel ve Eralp Altun), 
Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E., AKGÜN, 
Ö., KARADENİZ, Ş., ve DEMİREL, F., 
(2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, An-
kara, Pegem Yayıncılık

ÇİLENTİ, K., (1984). Eğitim teknolojisi ve 
öğretim, Ankara, Kadıoğlu Matbaası

DURU, M.K., ve GÜRDAL, A., (2002). İlköğretim 
fen bilgisi dersinde kavram haritasıyla ve 
gruplara kavram haritası çizdirilerek öğreti-
min öğrenci başarısına etkisi, V. Ulusal Fen 
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 
16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara

ERGİN, A., KARABUCAK, G., ve ODABAŞI, 
H.F., (2008). Okul öncesinde öğretim tek-
nolojisi ve materyal tasarımı, (Ed. Hatice 
Ferhan Odabaşı), Açık Öğretim Fakültesi 
Yayını, No. 942, Eskişehir

GUJJAR, A.A., ve MALIK, M.A., (2007). Pre-
paration of instructional material for distance 



115

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
October / November / December Winter Term Volume: 3 Issue: 10 Year: 2014

ID:146  K:254   Jel Kodu: I23

teacher education, 8(4), http://tojde.anadolu.
edu.tr/tojde25/articles/Article_4.htm Erişim 
Tarihi: 12.12.2013

GÜNDÜZ, Ş., ve ODABAŞI, F., (2004). Bilgi 
çağında öğretmen adaylarının eğitiminde 
öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme 
dersinin önemi,  www.tojet.net/articles/317.
pdf Erişim Tarihi: 26.11.2013

GÜVEN, S., (2006). Öğretim teknolojileri ve 
materyal geliştirme dersinin kazandırdığı 
yenilikler yönünden değerlendirilmesi: İnönü 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği, www.
tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2006_cilt4/sayi_2/165-
179.pdf Erişim Tarihi: 25.10.2013

HAKKARİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 
Hakkari’deki toplam öğretmen sayısı, http://
hakkari.meb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 11.01.2013

KARAMUSTAFAOĞLU, O., YAMAN, S., ve 
KARAMUSTAFAOĞLU, S. (2005). İlköğ-
retimde fen ve teknoloji öğretimi, Ankara, 
Anı Yayıncılık

KARASAR, N., (2008). Bilimsel araştırma yön-
temi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım 

KUTLU, O., ALDAĞ, H., ERDEM, A.R., SA-
RITAŞ, E., GÜLDÜREN, H., ve AYTEKİN, 
H., (2005). Öğretim teknolojisi ve materyal 
geliştirme, İstanbul, Lisans Yayıncılık

KÜÇÜKAHMET, L., (2008). Öğretimde planla-
ma ve değerlendirme, Ankara, Nobel Yayın 
Dağıtım

MERİÇ, T., ARGON, T., KARTALLIOĞLU, S., 
ve KAYA, S., (2011). İlköğretim matematik 
öğretmenlerinin derslerinde araç gereç kul-

lanma sıklığı ve bu sıklığı etkileyen faktörler, 
2. International Conference on New Trends 
in Education and Their Implications, 27-29 
April 2011, Antalya

REİS, Z.A., KIRBAŞLAR, F.G., ve GÜNEŞ, 
Z.Ö., (2010). Fen bilgisi öğretmen aday-
larının kimya öğretiminde BDE materyali 
kullanımına ilişkin düşünceleri, Hasan Ali 
Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-18

SEFEROĞLU, S.S., (2009). İlköğretim okul-
larında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin 
bakış açıları, Akademik Bilişim Konferansı, 
Harran Üniversitesi, 11-13 Şubat, Şanlıurfa

ŞAHİN, T.Y., ve YILDIRIM, S., (1999). Öğretim 
materyalleri ve materyal geliştirme, Ankara, 
Anı Yayıncılık

ŞİMŞEK, A., (2003). Tarih öğretiminde görsel 
materyal kullanımı, Gazi Üniversitesi, Kır-
şehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 143-157

TUNCEL, M., ARGON, T., KARTALLIOĞLU, 
S., ve KAYA, S., (2011). İlköğretim matematik 
öğretmenlerinin derslerinde araç-gereçleri 
kullanma sıklığı ve bu sıklığı etkileyen fak-
törler, 2. İnternational Conference on New 
Trends in Education and Their İmplications, 
27-29 April 2011, Antalya

VURAL, B., (2006). Eğitim-öğretimde teknoloji ve 
materyal kullanımı, İstanbul, Hayat Yayınları

YALIN, H.İ., (2010). Öğretim teknolojileri ve 
materyal geliştirme, Ankara, Nobel Yayın 
Dağıtım



116

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
October / November / December Winter Term Volume: 3 Issue: 10 Year: 2014

ID:146  K:254   Jel Kodu: I23

YANPAR, Ş.T., ve YILDIRIM, S., (1999). Öğretim 
teknolojileri ve materyal geliştirme, Ankara, 
Anı Yayıncılık

YILDIRIM, A., ve ŞİMŞEK, H., (2011). Sosyal 
bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Anka-
ra,  Seçkin Yayıncılık

YILDIZ, R., SÜNBÜL, A., HALİS, İ., ve KOÇ, 
M., (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal 
geliştirme, Ankara, Mikro Yayınları.

WHİTTAKER, G., (1994). Materials science and 
technology: what do the students say, http://
scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v5n2/whitta-
ker.jte-v5n2.html Erişim Tarihi 15.11.20113

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇ VE İL-
KELERİ, (1983). okulweb.meb.gov.tr/35/0 
2/868012/tmeb.doc Erişim Tarihi. 11.12.2013

ZENGİN, R., POLAT, S., AKGÜN, Ö., ZENGİN, 
F.K., ALŞAHAN, Ö.L., ve KOÇ, B., (2008). 
İlköğretim okullarında fen ve teknoloji dersi 
materyal ihtiyacının belirlenmesi, ietc2008.
home.anadolu.edu.tr/ietc2008/179.doc  Erişim 
Tarihi. 15.11.2013



117

SİNEMADA KADIN TEMSİLİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN 
SİNEMADAKİ YANSIMALARI: YATAĞIMDAKİ DÜŞMAN, DOĞUŞTAN 

KATİLLER VE FORREST GUMP1

REPRESENTATION OF WOMAN AND GENDERED VIOLENCE: SLEEP-
ING WITH THE ENEMY, NATURAL BORN KILLERS AND FORREST 

GUMP

Gökşen ARAS
Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı A.D. 

1  Bu çalışma, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından (4-6 Nisan 2012) düzenlenen “3rd Biennial Gender/
Violence International Conference, Body, Space, Politics” başlıklı kongrede İngilizce sunulmuş ve CD 
formatında yayınlanmış, daha sonra Ege Üniversitesi EKAM tarafından (15-16 Kasım 2012) düzenlenen 
“Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik ve Şiddet” başlıklı Sempozyumda kapsamı genişletilmiş ve  Türkçe 
sunulmuştur. 

Özet: Birey kimliğinin biçimlendirilmesi açısından medya ve toplumsal 
cinsiyet kavramları arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır. Bu 
konu ile ilgili olarak kuramcıların bir bölümü medyanın toplum 
üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurgularken diğer bir bölümü 
ise bu olgunun tam tersini savunmaktadır. Zıt görüşlere rağmen, 
temelde vurgulanan nokta ise, tarih boyunca şiddetin, edebiyat ve 
sanatın en önemli temalarından biri olması; şiddetin yansıtılma 
biçimlerinin sadece psikologların değil sosyologlar ve eğitimcilerin 
de en çok ilgilendiği çalışma alanlarından birini oluşturmasıdır. 
Medya toplumlarda şiddet ve saldırganlık duygularını tetikleyen 
bir iletişim aracı olarak tarif edilmektedir. Bu noktada, şiddet eği-
limi ve arzusu insan hayatında o kadar sıradan bir durum olarak 
görülmektedir ki şiddetin temsili de aynı ölçüde kanıksanmış ve 
normalleştirilmiştir. İngiliz feminist film kuramcılarından Laura 
Mulvey’in “Görsel Haz ve Anlatı Sineması” başlıklı makalesine 
göre, sinema pek çok hazlar sunmaktadır, bu hazlardan biri gö-
zetlemecilik/skopofili (scopophilia) diğeri ise dikizcilik/voyoristik 
(voyeurism) kavramları ile ifade edilmektedir. Mulvey’in üzerinde 
önemle durduğu konu ise, filmlerde hikayelerin erkek kahraman 
üzerinden anlatılması; kadının ise sadece pasif ve erotik bir nesne 
olarak temsil edilmesidir. Bu görüşler çerçevesinde, bu çalışmanın 
amacı, cinsiyete dayalı şiddeti farklı boyut ve şekillerde çarpıcı bir 
biçimde gözler önüne seren Yatağımdaki Düşman (1991),  Doğuştan 
Katiller (1994) ve Forrest Gump (1994) filmlerini incelemektir.  

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Medya, Laura Mulvey, “Görsel 
Haz ve Anlatı Sineması,” Yatağımdaki Düşman, Doğuştan 
Katiller, Forrest Gump

Abstract: There is an essential correlation between the media 
and gender in the identity building process. Some theorists 
assert that the media has a negative effect on the public, 
whilst some of them are against this statement. In spite of 
such opposing views, it is apparent that violence has been 
described as a theme in literature and art for centuries, and 
the representation of violence is not a field of study not only 
for the psychologists but also sociologists, and academicians. 
The media is regarded as a means that leads to aggression 
and violence in society. It is widely held that the demand 
for the representation of violence has been considered to be 
an ordinary process for most people. Laura Mulvey argues 
that one of the pleasures of cinema is ‘scopophilia,’ and the 
other is ‘narcissistic voyeurism’ in her article titled “Visual 
Pleasure and Narrative Cinema,” and asserts that the heroes 
in the stories are always male, whilst female characters are 
passive objects. Within this frame, the aim of this paper is 
to discuss the representations of gendered violence in such 
popular films as Sleeping with the Enemy (1991),Natural 
Born Killers (1994) and Forrest Gump (1994).

Key Words: Violence, Media, Laura Mulvey, “Visual 
Pleasure and Narrative Cinema,”  Sleeping with the Enemy, 
Natural Born Killers, Forrest Gump
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1. GİRİŞ 

Medya, şiddet ve saldırganlık duygularını tetikleyen 
iletişim araçlarından biri olarak tanımlanmaktadır. 
Şiddet eğilimi ve arzusu insan hayatında o kadar 
sıradan bir durum olarak görülmektedir ki şiddetin 
temsili de aynı ölçüde kanıksanmış ve normal-
leştirilmiştir.  Şiddet olgusunu tartışan medya 
araştırmacıları bu kavramı aşağıdaki ifadelerle 
açıklamaya çalışmışlardır: “agresiflik, çelişki, 
suç ve sosyal olmayan davranış” (Potter 1999: 
64). Buna ek olarak,  Gerbner ve arkadaşları 
(1978) ise şiddeti şu şekilde tarif etmektedirler: 
“silahlı ya da silahsız, kişinin kendisini ya da 
başkasını, bilfiil yaralama ya da öldürme amacı 
taşıyan fiziksel şiddetin açık ifadesi” (Potter 
1999: 68). Şiddet ve agresiflik arasındaki temel 
fark ise “şiddetin fiziksel hareketle sınırlı olması, 
agresifliğin (sosyal olmayan, asosyal) ise sözlü 
ifadeleri de kapsamasıdır” (Potter 1999: 73). Yu-
karıdaki veriler ışığında, Yatağımdaki Düşman, 
Doğuştan Katiller ve Forrest Gump filmlerinin 
şiddetin temsili açısından benzer unsurları içerdiği 
görülmektedir. 

Şiddet ve agresiflik kavramlarının netleştirilmesinin 
ardından şiddet eğiliminin nedenlerinin ortaya 
konulması gerekmektedir. Burada en önemli 
husus, şiddetin gerilim ve heyecan yaratan bir 
unsur olması ve pek çok metnin oluşumuna 
katkıda bulunmasıdır. Şiddet teması farklı kül-
türlere ait edebiyat ve sanat eserlerinde çeşitli 
şekillerde ele alınmaktadır. Diğer bir neden ise, 
karşıt görüşlere rağmen, aslında şiddetin insan 
doğasında var olduğu gerçeğidir. 

Birçok araştırmacı tarafından savunulan düşünce, 
şiddetin farklı şekil ve boyutlarda hayatın bir 
parçası olduğu ve şiddetin sadece çocuklar tara-

fından değil her yaştan ve farklı sosyo-kültürel 
ve sosyo-ekonomik yapıdaki bireyler tarafından 
TV ve diğer medya organları aracılığı ile takip 
edildiği ve öğrenildiği gerçeğidir. Şiddet içeren 
programların izlenilmesinin nedenlerinden biri bu 
olgunun varlığına ve gerçekliğine inanılmasıdır. 
Kadına yönelik şiddetin tartışılacağı adı geçen 
filmlerdeki kahramanlar da yaşamlarını şiddet 
duygusu ile şekillendirmektedirler. 

Bununla birlikte, her ne kadar tüm araştırmalar 
aynı sonucu yansıtmasa da, olumlu gelişmelerden 
de bahsedilebilir: yapılan bir araştırmaya göre 
belirli bir süre içerisinde sürekli şiddet içerikli 
programları izleyen çocukların bu süre zarfında 
şiddet içermeyen programları izleyen çocuklara 
göre sinirli ve saldırgan olmaları beklenirken daha 
sakin, huzurlu ve duyarlı oldukları gözlemlenmiştir 
(Trend 2007:1). 

Medyanın şiddeti yaratması veya şekillendir-
mesi hususunda çalışılması gereken en önemli 
kuramlardan biri biyolojik teoridir. Bu teoriye 
göre, “agresiflik, içgüdü ve  hormonlar açısından 
açıklanmaktadır … içgüdülerin yarattığı enerji 
periyodik olarak uygun bir uyarıcı tarafından 
boşaltılmalıdır. İşte medya bu uyarıcıyı oluştur-
maktadır” (Potter 1999: 1). Bu noktada, Aristotle’in 
Poetics adlı eserinde belirttiği gibi, acıma ve korku 
duygularıyla olumsuz duyguların dışa atılmasını 
sağlayacak uyarı oluşmaktadır. (Aristotle 4/82). 
Hormonlar ise genç erkeklerin kızlara ya da olgun 
erkeklere göre daha çok meyilli oldukları agresif 
davranışların temel nedenlerindendir. (Potter 1999: 
11-12). Dolayısıyla, benzer bir şekilde, şiddet 
içerikli programlar, ölüm, acı, yenilme ve benzeri 
güçlü duygular uyandırmalarının ardından, bu 
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duygulardan arınma sağlayarak toplumda daha 
huzurlu ve sakin bir ruh hali yaratabilmektedir.

Ölüm ve şiddet temalarını irdelerken Freud’un 
Zevk Etkisinin Ötesinde adlı eserine değinmek 
faydalı olacaktır. Freud, adı geçen eserinde, 
insanların iki temel içgüdü tarafından kontrol 
edildiğini ifade etmektedir: “ölüm ve yaşam iç-
güdüleri, bu kavramların ilki yok oluşa, diğeri ise 
yaşamın devamlılığına işaret etmektedir” (Freud 
1975: 52). Başka bir ifade ile, eros; yaşam ya da 
cinsellik içgüdüsü, hayatın sürekliliğine, üremeye 
ve gelişmeye işaret ederken; ölüm içgüdüsü, 
“thanatos,” yok olmaya ve bireyin kendine ve 
başkalarına zarar vermesine ilişkindir. (Freud 
1975: 53). Yatağımdaki Düşman adlı filmde erkek 
karakter, fiziksel ve ruhsal şiddet uyguladığı ve 
sahibi olduğuna inandığı karısı tarafından terk 
edilmesini ve gücünün hiçe sayılmasını hazme-
demez, bu nedenle öldürme arzusu onun için 
en güzel intikam yoludur.  Doğuştan Katiller 
filminde Mickey ve Mallory, ölüm içgüdüsü 
tarafından kontrol edilmekte ve yaşamak için 
öldürmek zorunluluğu hissetmektedirler. Forrest 
Gump filminde ise, Vietnam savaşı zaten yeteri 
kadar yıkıcı ve ölümcüldür. Forrest  her ne kadar 
farkında olmasa da çevresindeki insanlar teker 
teker yok olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddeti incelemektir. Bu çerçevede, toplumları 
tamamen erkek egemen, ataerkil bir düzene göre 
şekillendiren ikili karşıtlar ilkesine göre, iyinin 
ve olumlunun daima erkeğe, bunun zıttı olan 
tüm olumsuzlukların kadına atfedildiği; kadının 
sosyal, ekonomik ve politik ayrımcılığa maruz 
kaldığı, erkeğin üstün, kadının ise erkeğe boyun 
eğen sessiz bir kurban olduğu geleneksel düşün-

ce sistemine değinmek yerinde olacaktır. Buna 
paralel olarak, pek çok filmde, kadın karakterin 
sessiz ve savunmasız bırakıldığı, kendini ifade 
edemediği, sevgilisi ya da kocası tarafından baskı 
altına alındığı, fiziksel ve ruhsal şiddete maruz 
kaldığı net bir şekilde görülmektedir. 

2. LAURA MULVEY’İN “GÖRSEL HAZ 
VE ANLATI SİNEMASI”

İngiliz feminist film kuramcılarından Laura 
Mulvey’in “Görsel Haz ve Anlatı Sineması” adlı 
makalesi bu noktada yorumlanması gereken en 
önemli eserlerden biridir. Bu çalışmada Mulvey, 
sinemanın sunduğu hazlara işaret eder. Bu hazlar-
dan biri “skopofilidir” (gözetlemecilik). Bakma-
nın kendinin bir zevk kaynağı olduğu durumlar 
vardır, aynen bakılmada da zevk olduğu gibi” 
(Mulvey 1989: 18). Üzerinde durulması gereken 
“Hazlardan diğeri ise voyoristiktir, (dikizcilik) … 
çocukların voyoristik eylemlerinin, özel ve yasak 
olanı görmek ve emin olmak arzularının (öteki 
insanların cinsel organ ve bedensel işlevlerine, 
penisin olup olmamasına ve geçmişe dönük 
olarak oluşum anına ilişkin) etrafında yer alır” 
(Mulvey 1989: 19). Mulvey’in geleneksel ve 
baskın patriarkal imajına karşı çıkışı aşağıdaki 
sözlerle ifade edilmektedir: 

Cinsel dengesizliğin yönettiği bir dünyada, 
bakmadaki haz, aktif/erkek ve pasif/dişi arasın-
da bölünmüştür. Belirleyici erkek bakışı kendi 
fantezisini, uygun biçimde şekillenmiş dişi figüre 
aktarır. Geleneksel teşhirci rolleri içinde kadınlar, 
bakıla-sı-lık mesajını veren, güçlü görsel ve erotik 
etki amacıyla kodlanmış dış görünüşleriyle aynı 
anda hem bakılan hem de teşhir edilendirler. Cinsel 
nesne olarak teşhir edilen kadın, erotik temaşanın 
ana motifidir. (Mulvey 1989:  20)
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Bu açıdan bakıldığında, kadın sadece erotik bir 
nesne olarak tanımlanmamakta, aynı zamanda 
erkeğin bastırılmış duygularını yansıttığı bakılan 
bir nesne olarak görülmektedir: “Geleneksel 
olarak, sergilenen kadın iki düzeyde işlev görür: 
perdenin her iki yanındaki bakışlar arasında yer 
değiştiren bir gerilimle, hem perdedeki öykü 
içindeki karakterler hem de izleyiciler için erotik 
bir nesne olarak” (Mulvey 1989: 21).

Mulvey’in çalışması, “İmgeleri, bakışın erotik 
tarzlarını ve temaşayı denetleyen cinsel fark-
lılığın, yerleşik toplumsal açıklamasının film 
tarafından düpedüz yansıtılışının, açığa çıkarı-
lışının hatta istismar edilişinin biçimlerini çıkış 
noktası yap[maktadır]” (Mulvey 1989: 18). Adı 
geçen üç filmde de yakın çekimler erotik bir 
unsur sağlamaktadır. Kadın karakterler pek çok 
sahnede teşhir edilmekte ve cinsel bir meta olarak 
sunulmaktadırlar. “İlk bakışta sinema, habersiz ve 
isteksiz bir kurbanın gizlice gözlenmesinin örtük 
dünyasından uzak görülebilir [...] İzleyicilerin 
sinemadaki konumu, başka şeyler arasında en 
açık biçimde, onların teşhirciliklerinin ve bas-
tırılmış arzunun oyuncuya yansıtılması halidir”  
(Mulvey 1989: 19). Bununla birlikte, “Erkekle 
özdeşleşme aracılığıyla, onun gücüne katılma 
yoluyla izleyici de dolaylı olarak kadına sahip 
olur”(Mulvey 1989: 21). 

Sinemanın sunduğu hazlar değerlendirilirken, 
Mulvey’in aşağıdaki yorumlarına da yer vermek 
gerekmektedir. Mulvey’e göre: 

Skopofilik güdü (bir başka kişiye erotik bir nesne 
olarak bakmadaki haz) ve bununla çelişen ego-
libido (özdeşleşme sürecini biçimlendiren), bu 
sinemanın biçimsel niteliklerini yoğuran oluşum-
lar, düzenekler olarak iş görürler. Erkeğin (aktif) 

bakışının malzemesi olan (pasif) kadın imgesi, 
kendi favori sinemasal biçimi-yanılsamacı anlatısal 
film-içinde çalışan patriarkal düzenin ideolojisi 
tarafından gereksinen bir başka kahramanı da 
ekleyerek tartışmayı bir adım öteye, temsiliyetin 
içeriğine ve yapısına götürür. Tartışma yeniden, 
kadının hadım edilmeyi işaret eden bir temsiliyet 
olduğu psikanalitik zemine döner, onun tehdidini 
atlatmak için voyoristik ya da fetişistik düzenekleri 
devreye sokar. (Mulvey 1989: 23)

Bu bağlamda, “… anlatısal kurmaca filmin 
bakış yapısı kendi dayanaklarında bir çelişkiyi 
içerir: hadım edilme tehdidi olarak dişi imge 
sürekli [kurmacanın]  tümlüğünü tehlikeye atar 
ve müdahaleci, statik, tek boyutlu bir fetiş olarak 
yanılsama dünyasında baş gösterir” (Mulvey 
1989:24). 

Mulvey, bakma arzusunun filmin sunduğu 
voyoristik ve skopofilik unsurlar aracılığıyla 
ortaya çıktığını vurgularken geleneksel voyoris-
tik bakışına karşı çıkarak erkek izleyicinin film 
izlerken arzularının esiri olmamasını ve izlediği 
karakterlerle kendini körü körüne özdeşleştir-
memesini önermektedir. Bu noktada asıl amacı, 
“…. izleyicinin bakışını diyalektiğe ve tutkulu 
bir bağımsızlığa ulaştırmaktır” (Mulvey 1989:  
24). Dolayısıyla, geleneksel düşünce yapısı ile 
şekillenen zaman ve mekanlarda olduğu gibi, 
tartışılmak üzere seçilen filmlerde de erkek güçlü 
ve özgürdür; hükmeden bir kahramandır. Kadın 
ise zayıf, hükmedilen, erkeğin bedensel ve ruhsal 
arzularının kaynağı ve kölesi ve aynı zamanda da 
erkek tarafından gözetlenen/bakılan bir nesnedir. 
Bakılan bir nesne olarak kadın, bir tehdit unsuru 
oluşturduğu için erkeğin sadece arzusunun değil 
en büyük korkusunun da kaynağıdır. Kadının 
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yarattığı hadım tehdidi, ancak kadının ölmesi, 
bir şekilde yok olması ya da erkek egemenliğine 
girmesi yoluyla önlenebilir. Diğer bir yöntem ise 
fetişizm yoluyla kadının sadece arzu uyandıran 
bir meta haline dönüştürülmesidir. 

Mulvey’in yukarıda değinilen görüşleri incele-
necek üç filmin de farklı açılardan ana temasını 
oluşturmaktadır: Yatağımdaki Düşman filmi, 
Laura’nın fiziksel ve ruhsal şiddet gördüğü ko-
casından kurtulma çabasını çarpıcı bir biçimde 
gözler önüne sermektedir. Doğuştan Katiller 
filminde ise Mallory, sevgilisi Mickey ile bir-
likte seri katile dönüşen ensest ilişki kurbanı bir 
kadındır. İki sevgilinin cinayetleri medya tara-
fından yansıtılmakla kalmayıp neredeyse takdir 
görmektedir. Bu bağlamda film, şiddetin hayatın 
olağan bir gerçeği olarak kabul edilmesinin bir 
kanıtı gibidir. Forrest Gump filminde ise başkah-
raman Gump’ın çocukluk aşkı Jenny, ensest ilişki 
kurbanı olması açısından Mallory’ye benzeyen 
ve her türlü cinsel ve fiziksel aşağılanmayı ve 
sosyal başarısızlığı tecrübe ederek filmin sonunda 
AİDS’ten ölen bir kadındır. 

3. YATAĞIMDAKİ DÜŞMAN (1991)

1991 ABD yapımı, Joseph Ruben tarafından 
yönetilen, Nancy Price’ın romanından uyarlanan 
ve başrollerini Julia Roberts (Laura) ve Kevin 
Anderson (Martin)’ın  paylaştığı Yatağımdaki 
Düşman filminde Laura, kocası Martin’e ko-
şulsuz şartsız itaat eden sessiz sakin bir kadındır. 
Martin ise son derece nazik ve çekici bir eş imajı 
çizmektedir. Laura’nın evinde neler yaşadığı 
pek bilinmese de Martin’in karısına cehennem 
hayatı yaşattığını anlamak uzun sürmeyecektir. 
Bir noktadan sonra dayanamayan Laura, hayatını 
zindan eden takıntılı ve kıskanç kocasından kaç-

ma yolları aramaya başlar, ama bu hiç de kolay 
olmayacaktır. Martin’den o kadar çok korkar ki 
ondan kurtulmak için küçük bir kasabada sadece 
dış görünüşünü değil, kimliğini de değiştirmek 
zorunda olan kendine bile yabancı bambaşka 
biri olacaktır. 

Filmin ilk sahnesinden itibaren Laura’ın ürkek 
tavırları dikkat çekmektedir. Erkek egemen bir 
toplumun baskıcı tutumunu simgeleyen Martin, 
Laura’nın kendisine ait bir nesne olduğunu düşün-
düğü halde karısının bedenini sadece kendisinin 
değil izleyicinin de röntgenlemesine olanak sağlar. 
Martin’in sadece kendi zevkine göre aldığı ve canı 
istediği zaman Laura’nın koşulsuz giymesi gereken 
sırtı açık siyah bir elbisenin giyilmesini istediği 
sahnede voyoristik bir bakış açısı oluşmuştur. 
Sadece fiziksel değil ruhsal şiddetin yaşandığı 
anlardan biri ise, neredeyse tecavüzü andıran, 
Laura’nın kocasıyla göz göze geldiklerinde 
gülümsemek zorunda olduğu, bunun dışındaki 
anlarda, sadece bedeninin değil ruhunun da his-
settiği acının, Laura’nın gözlerinden okunabildiği 
cinsel birliktelik sahnesidir. Benzer sahnelerde de 
Laura’nın vücudu detaylarıyla seyirciye sunulmakta, 
Martin aracılığı ile erkek seyircinin de Laura’ya 
sahip olması sağlanmaktadır. Laura’nın bedeninin 
izleyiciye yansıtılması onun bakıla-sı-lık nesnesi 
olduğu izlenimini vermektedir. Başka bir bakılma 
ve teşhir edilme anı Laura’nın kocası tarafından 
dans etmeye zorlandığı sahnedir.

Martin’in obsesif ve takıntılı hali evdeki banyo 
havlularını santim santim düzeltmesinden ve 
bu düzen bozulduğunda çılgına dönüp karısını 
sert bir şekilde sürekli uyarmasından ve aşağı-
lamasından anlaşılmaktadır. Bu noktada dikkat 
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çeken en önemli ayrıntı ise itaat eden, korkan ve 
köleleştirilmiş bir kadının acizliği ve çaresizliğidir. 

Aşırı tepkileriyle dikkat çeken Martin, Laura’nın 
ihanetinden şüphelenerek ilk şiddet eylemini 
gerçekleştirmek üzere ona bir tokat attığında, 
hatta şiddetin dozunu tekmelerle arttırdığında 
karısının ağlaması bile yasaktır. Martin’in kontrol 
edemediği öfkesi ve aşırı kıskançlıkları yüzünden 
deniz kenarında şehirden ve insanlardan izole bir 
hayat yaşamaktadırlar; ancak burada vurgulanması 
gereken en önemli unsur ise Martin’in, Laura’nın 
yüzemediğini ve denizden çok korktuğunu bilme-
sidir. Karısını eve kapatmakla kalmamış, evden 
dışarı çıksa bile özgürlüğe açılan bütün yolları 
yok ederek iki kere mahkum etmiştir. Çevrele-
rinde cankurtaran olmaması da ayrıca ilginçtir ve 
Laura’nın kurtulma ümidinin olmadığı anlamını 
taşımaktadır. Seyircinin, tekne turunda dengesini 
kaybedip düştüğünü ve yüzme bilmediği için 
boğulduğunu sandığı Laura’dan geriye sadece 
can yeleği kalmıştır. Sembolik olarak ölümünün 
ardından Laura, izleyicinin karşısına ilk defa 
kendi hayatının anlatıcısı olarak çıkar. Aslında 
gizlice kursa giderek yüzmeyi öğrendiği ve de-
nize bilerek atladığı öğrenilmiştir. Bu noktada, 
Laura’nın sözleri çok değerlidir: “benim öldüğüm 
başka birinin kurtulduğu, sudan korkan ama yü-
reği öğrenmiş birinin, onun bakmadığını bir an 
bilen biri” ifadesi ile hayatının yeni başladığını 
anlatmaktadır. Laura, kocasından çok uzakta 
Iawo’da yeni bir hayat kurmak için kendisine bir 
ev tutar ve yaşadıklarına tepki olarak evdeki tüm 
eşyaların, özellikle havluların yerlerini bozar ve 
dağıtır. Bu onun için büyük bir başkaldırıdır. Yeni 
kimliğine göre ismi artık Sarah Waters olacaktır; 
ancak Martin’in, Laura’nın izini bir dedektif 
gibi sürmesi ve sonunda da evi bulmasının uzun 

sürmediği, banyodaki düzeltilmiş havlulardan ve 
mutfak dolaplarından anlaşılır.Karısı olmadan 
yaşayamayacağını ve onun yaşamasına da izin 
vermeyeceğini söyleyen Martin, tartışma esna-
sında Laura tarafından öldürülür: kanlı bir el ve 
yüzük filmin son sahnesidir. Şiddet uygulayan 
el hadım edilmiş, parmaktaki yüzük sembolü 
ile de şiddetin yaşandığı evlilik artık anlamını 
yitirmiş ve sonlandırılmıştır. Bu filmde diğer 
iki filmden farklı olarak kadın karakter hayatını 
zehir eden erkek kahramanı, canını kurtarmak 
için öldürmüştür. Laura, bir şekilde hayatını 
yeniden kurabilme cesareti göstermiştir; ancak 
daha sonra yaşanabilecekler izleyicinin zihninde 
soru işaretleri bırakmıştır. 

4. DOĞUŞTAN KATİLLER (1994)

Şiddeti temsil eden en bilindik filmlerden biri 
partneri Mallory (Juliette Lewis) üzerinde ege-
menlik kuran seri katil Mickey’nin (Woody Har-
relson) neredeyse bir kahraman gibi yansıtıldığı 
Doğuştan Katiller (1994) adlı filmdir. Filmin ilk 
sahnesinde, Mallory hem filmdeki erkek karak-
terlerin hem de erkek izleyicinin bakma hazzının 
bir nesnesidir. Mallory’nin erotik dansı Mickey 
dahil olmak üzere oradaki diğer erkekler tarafın-
dan da izlenmektedir. Bu bağlamda bakıla-sı-lık 
nesnesi olarak temsil edilmektedir. Mallory’nin 
tacize uğradığı bu sahnede silahlı saldırı ve şiddet 
görüntüleri izlenir. Her iki karakter birden orada 
bulunan herkesi sadece bir şahit bırakarak öldü-
rürler. Diğer sahnede ise Mallory, tacizci babası, 
hiçbir şeyden haberi olmayan tuhaf ve sevgisiz 
annesi ve isyankar erkek kardeşi ile birlikte eve 
hapsedilmiş bir biçimde yansıtılır. Mickey evlerine 
geldiğinde birbirlerine ilk görüşte aşık olurlar ve 
ikisi birden Mallory’nin ailesini sadece erkek 
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kardeşini sağ bırakarak öldürürler. İlk cinayet 
ve şiddet bu sahneyle başlar ve seri katillerin 
diğer cinayetlerini de tetikler. Bu dakikadan 
itibaren Mallory artık Mickey’nin sahip olduğu 
bir nesnedir. 

Başkahraman Mickey, seyirciyi kendi pozisyonuna 
çeker; seyirci de kendini Mickey ile özdeşleştirir 
ve bu sayede Mallory’ye de sahip olur. Bu şe-
kilde, seyirci voyoristik bir bakışı tecrübe eder.  
Doğuştan Katiller filmi, erkek kahraman aracılığı 
ile aktif /bakan, pasif/bakılan kavramlarını sor-
gular. Kadının teşhir edildiği erotik sahnelerden 
bir diğerinde ise Mickey ve Mallory bir motelde, 
dizlerinin üstüne çökmüş, ağzı kapalı bir rehine 
kadının önünde ilişkiye girmek üzeredir; ancak 
Mickey’nin ilkel cinsel içgüdülerinin göstergesi 
olan bu durum Mallory’nin hoşuna gitmemiş ve 
ilişki yaşanmadan odayı terk etmiştir. 

Mallory, ensest kurbanıdır, pasiftir ve çocukluk 
anılarından kurtulamayan bir kadındır. Tacizci 
babası toplumun yıkıcı gücünün bir sembolüdür 
ve bir anlamda Mallory’yi baskı altına alarak 
özgürce kendi hayatını kurmasına engel olmuştur. 
Sevgilisi Mickey, saldırganlık, şiddet ve agre-
siflik gibi sadece erkeğe atfedilen özelliklerin 
hepsini taşımaktadır. İlginç olan ise Mallory’nin 
Mickey’nin üzerinde kurduğu baskıdan müthiş 
zevk almasıdır. Dolayısıyla, “aslında Mickey, 
babasının öteki-ben’i, sadist bir tecavüzcü/katil ve 
sömüren bir sevgilidir” (Sharett 1999: 151-2). Bu 
bağlamda, babasının kontrolünden çıkıp başka bir 
erkeğin, Mickey’nin kontrolüne girmiş; bu sefer 
büyük bir mutlulukla, özgürlüğünün etrafındaki 
duvarları daha da sağlamlaştırmıştır. Her ne kadar 
katil de olsa, Mallory, Mickey’nin tam tersidir, 

saftır ve tamamen kendini Mickey’nin gücüne 
teslim etmiştir. 

Filmin ikinci kısmı ise Mallory’nin hem kadın 
hem de suçlu olduğu için çifte ayrımcılığa maruz 
kaldığı ve polis memurlarının cinsel tacizine 
uğradığı hapishanede geçmektedir. Seri katillerle 
ilgili program sunan TV programcısı, Wayne Gale 
(Robert Downey),  hapishanede Mickey ile canlı 
yayınlanan bir röportaj yapmaktadır. Ne yazık 
ki, canlı yayınlanan bu röportajı binlerce kişi 
sanki bir film izler gibi coşkuyla ve hayranlıkla 
seyretmekte, Mickey gibi tarih yazmak uğruna 
benzer cinayetleri gerçekleştirmek için ipuçları 
toplamaktadır. Mickey, röportaj sırasında Gale’in 
kendisini hiçbir zaman anlayamayacağını, çünkü 
vahşetin içten gelen yani “doğuştan gelen” bir 
duygu olduğunu ifade eder. Çıkan isyanın ardın-
dan iki kahraman, TV programcısını da yanlarına 
alarak geride kan ve ölüm bırakarak kaçarlar. 
Filmde medya figürü öldürülür bu sayede sanki 
şiddetin en önemli nedenlerinden biri de ortadan 
kaldırılmıştır. Son sahnede, Mallory hamile ve 2 
çocuklu bir kadın olarak temsil edilmektedir. Her 
ne kadar Mickey’nin pasif yardımcısı şeklinde 
de olsa cinayetlere imza atan seri katil Mallory 
karakterinin de kaçınılmaz sonu kısıtlı ve domestik 
bir yaşamı seçmek zorunda bırakılmasıdır. Fil-
min son sahnesinde dinlenen şarkının sözleri ise 
Leonard Cohen’in “Gelecek” şarkısına aittir ve 
şiddetin sadece bugünü değil yarını da şekillendi-
recek bir güç olduğu gerçeğinin bir göstergesidir: 
“Geleceği gördüm kardeşim/cinayet var gelecekte 
... Gelecek cinayettir.”

Şiddeti ve ölümü bu kadar açık bir şekilde yan-
sıtması açısından olumsuz tepkiler alan filmin 
yapımcısı eleştirilere şu şekilde cevap verir: “film 
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yapımcısı toplumu gördüğü gibi yansıtarak elin-
den gelenin en iyisini yapar. Bizim toplumumuz 
kültürel açıdan çok vahşi ve batmış durumda. ... 
Bu, benim içimdeydi, doğduğumda hissettiğim şey, 
kocaman bir şiddet duygusu” (Sharett 1999: 155). 

5. FORREST GUMP (1994)

Doğuştan Katiller  filmi ile pek çok açıdan ben-
zerlikler taşıyan Forrest Gump (1994) filmi bu 
çalışmanın son bölümünü oluşturmaktadır. Her 
iki film de temelde ölüm, cinayet, şiddet ve ensest 
temaları ile kurgulanmıştır, Mickey ve Forrest 
ensest kurbanı pasifleştirilen/pasif kadınlarla 
yaşadıkları ilişkilerde farklı şekillerde de olsa 
son sözü söyleyebilmiş ve medyanın gündemini 
olumlu ya da olumsuz nitelendirilebilecek kah-
ramanlıklarıyla meşgul etmişlerdir.

Forrest Gump (Tom Hanks) düşük zeka seviyesine 
sahip ve fiziksel engelli saf bir adamdır. Bir süre 
sonra fiziksel engelleri aşabilen Forrest iyileşir ve 
kilometrelerce koşmaya başlar; başarılı bir pin pon 
oyuncusu olur. TV ekranlarında bir programda, 
başkan Nixon tarafından madalya ile ödüllendirilen 
bir savaş kahramanı bile olur. Filmde şiddete dair 
pek çok konu işlenmektedir, bunlardan biri hiç 
şüphesiz Vietnam savaşıdır. Mickey’nin aksine 
Forrest oldukça saf bir kişiliğe sahiptir. O kadar 
saftır ki, çevresindeki insanlara asla direkt olarak 
zarar vermediği halde zaman zaman onun yüzünden 
bazı insanların zarar görebildiğinin farkına hiçbir 
zaman varamaz.  Forrest için kendini feda eden 
annesi, Forrest’in okuyabilmesi için bedenini okul 
müdürüne sunacak kadar çaresizdir. Filmin son-
larına doğru ise kanserden ölür. En başından beri 
kaderinin farkında olan annesi, Forrest’a sürekli 
yaşamın bir kutu çikolata gibi olduğunu ve asla 
ne olacağını bilemeyeceğini söyler. Filmin diğer 

kadın kahramanı Jenny ise, Forrest’in çocukluk 
aşkıdır. Jenny’nin devamlı tekrar ettiği kuş olup 
uçmak arzusunun, babasının tacizine uğradığı 
için yaşadığı travmadan kaynaklandığı anlaşılır. 
Hedefi Joan Baez gibi ünlü bir şarkıcı olmak ve 
para kazanmaktır, ancak gözünü diken bir sürü 
adamın bakışları karşısında çıplak bir şekilde 
şarkı söylemekten başka şansı kalmamıştır. O da 
Mallory gibi bakıla-sı-lık nesnesi pozisyonundadır. 
Kamera vücudunu ve kıyafetlerini yakın çekim 
göstermektedir. Çoğunlukla yalnız, izlenen ve 
bakılan konumdadır. Hedefleri büyüktür, ancak 
ironik bir şekilde savaş karşıtı dernekte erkek 
arkadaşının şiddetine maruz kalmış, oradakile-
rin bakışının odak noktası olmuş ve herkes onu 
seyrederken sadece Forrest koşup onu kurtarmak 
istemiştir. Dolayısıyla, Jenny, aktif/bakan erkek 
için tam anlamıyla pasif ve bakılan bir nesnedir. 
Deneyimleri başarı ve mutluluk getirmek bir yana 
onu daha da yalnızlığa, cinsel ve fiziksel sömürüye 
ve şiddete sürüklemiştir. Son sahne ise AIDS’ten 
ölen ve zaten bitip tükenen bir kadının tamamen 
yok oluşu bu sayede de patriarkal düzenin hak 
ettiği mevcut yerine gelmesini yansıtmaktadır. 
Düşük zeka düzeyine rağmen Forrest ise Jenny’den 
kalan tek şeye oğluna bakma sorumluluğunu 
alabilmiş ve hayatına umutla devam edecek 
kararlığı gösterebilmiştir. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak, yukarıda tartışılan filmlerde kadına 
yönelik şiddet farklı açılardan gözler önüne seril-
miştir. Yatağımdaki Düşman adlı filmde Laura, 
kocası Martin’in emirlerine itaat ederek kendi 
benliğinden vazgeçmiş bir karakterdir. Doğuştan 
Katiller filminde, Mallory babasının tacizine uğ-
ramış, daha sonra sevgilisi Mickey’in seks kölesi 
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olarak onun çizdiği dünyanın sınırlarının dışına 
çıkamayan, Mickey ne derse koşulsuz şartsız 
uygulayan bir nesneye dönüşmüştür. Jenny de 
babasının tacizine uğramış, evinden uzaklaşmak 
zorunda kalmış, bu acıyı ancak yıllar sonra Forrest’a 
itiraf edebilmiş ve para kazanmak için çıplak 
bedenini keman çalarak erkeklere sergilemek 
zorunda kalmış bir mağdurdur. Tartışılan filmler 
kadınları özne olarak yansıtmak yerine voyoristik 
bir bakış açısı getirmiş, buna paralel olarak, erkek 
hazzının kölesi ve aktif erkek tarafından bakılan 
pasif kadınlar olarak temsil edilmişlerdir.   

Görüldüğü üzere, her üç filmde de erkek karakter-
ler, (farkında olmaması açısından Forrest hariç), 
çevrelerindeki kadınların ruhen ya da bedenen 
silinmelerine neden olurlarken kadın karakterler 
pasif bir yaşama mahkum edilmişlerdir. Laura, bu 
noktada diğerlerine göre daha başarılı gibi temsil 
edilse de o da bir cinayet işlemiş ve özgürlüğünü 
tehlikeye atmıştır. Hayatında ise yeni tanıştığı ve 
güvenmek istediği bir erkek karakter daha vardır. 
Bu incelemeler ışığında, şiddetin filmlerin de 
bir teması olduğu net bir şekilde anlaşılmakla 
beraber, kaçınılmaz sonun kadın için genelde 
aynı olduğu görülmektedir: ölüm, mutsuzluk 
ve hayal kırıklığı. Buna paralel olarak, şiddetin 
insanın doğasında var olan bir duygu olduğu 
düşünülürse şiddet içerikli filmlerin izlenmesi 
insanların benzer duygulardan arınması için ge-
rekli görülebilir. Bu noktada medyanın katartik 
bir etki yarattığı söylenebilir. 
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Özet: Toplumcu gerçekçi sanat ve edebiyat anlayı-
şının önemli isimlerinden biri olan Orhan Kemal, 
romanlarında ezilen, haksızlığa ve şiddete uğrayan 
kahramanların hazin hikâyelerine yer verir. Popüler 
roman kategorisinde değerlendirilen El Kızı roma-
nında da, merkezde bir kadının trajedisinin yer aldığı 
dramatik bir aile hikâyesi anlatılmaktadır.   Roman 
büyük oranda, sıkıntılarla büyütülen bir erkek evladın 
paylaşılamamasının ortaya çıkardığı çatışma üzerine 
kurulmuştur. Orhan Kemal romanda, kadın erkek 
ilişkileri ve kadının dramatik serüvenini kurmacanın 
sınırları içerisinde ele alırken, birbirinden farklı ka-
dın tiplerine yer verir. Kurmaca dünyanın kadınları, 
masum ve saf başlayan maceralarında kirlenerek 
kötü, acımasız, düşmüş kadınlara dönüşürler. Onların 
“melek” ya da  “cananavar/ölümcül kadın” olarak 
değerlendirilmelerine, içinde yer aldıkları toplumda 
sığınacakları bir “ kendilik köşesi” arama çabaları 
neden olur.  Bu çalışmada, feminist edebiyat eleş-
tirisinde, “melek” ve “canavar” adı verilen kadın 
tiplerinin romana yansıyan biçiminden hareketle 
kadın kahramanların özne olma ve/veya olabilme 
problemi üzerinde durulmuştur. Böylece bir yandan 
kadının yazgısını belirleyen genel toplumsal söylemi 
kendi lehine çeviren, düzene uyarak bozulan ya da 
eylemsiz kalan kadınların sergiledikleri davranışlar ve 
bu davranışların sonuçları değerlendirilmiş, bir yandan 
da olay örgüsünde yer alan maceranın psikolojik tarafı 
açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orhan Kemal, El Kızı, Melek, 
Canavar, Özne, Nesne

Abstract: Orhan Kemal is one of the important name 
of understanding of socialist realistic art and literature.
He gives the placein his novel to the heroes who is 
downtrodden suffered injustice and violence. Hand 
girl novel is assessed on the popular novel category 
and discusses a dramatic family story. In this novel 
describes a boy who is enlarged with distress and he 
can not be shared. So a lot of conflict occurs.In this 
novel Orhan Kemal deals the man-woman relatıonship 
and women’s dramatic adventure within the boundaries 
of fiction. Also he gives the place to different types 
of women. The women of the fictional world foul 
in their adventures which start innocent and pure. 
and then they become  ruthless, bad, fallen women. 
Their self-exploration efforts around the corner in the 
community    causes them to evaluate as “angel” or 
“monster, deadly women.” In this study, ın feminist 
literary criticism starting from the women called angel 
and monster focused on the problem be subject or 
may be subject of heroines. Thus on the one hand, 
rated women’s behavior  who are translated social 
discourse in their favor, degrared,or women who were 
inactive. On the other hand an attempt to clarify the 
psychological side of adventure.

Key Words: Orhan Kemal, El Kızı, Angel, Monster,Subject, 
Object
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GİRİŞ

Toplumcu gerçekçi sanat ve edebiyat anlayışının 
önemli isimlerinden biri olan Orhan Kemal, 
bozuk düzenin nedenlerini göstermek, insanları 
uyarmak, gösterip uyarmakla da kalmayıp, bozuk 
düzeni düzeltmeye çaba göstermelerini sağlamak 
için yazdığını dile getirir (Bk. Narlı 2002: 26). 
Bu bağlamda, romanlarında ezilen, haksızlığa ve 
şiddete uğrayan kahramanlara yer verdiği görülür. 
Roman dünyasının mağdur kahramanları arasında 
kadınlar da önemli bir yer işgal ederler. 

El Kızı1 romanında bir ailenin trajik hikâyesi 
anlatılırken, acıyla sınanan şiddete uğrayan ka-
dınların hayat karşısında nasıl savruldukları da 
gözler önüne serilmiştir.   Roman kahramanlarının 
kişisel çıkar ve amaçları için birbirlerine zalimce 
davrandıkları olaylar dizisinde, kadınlar arasındaki 
çatışmanın vardığı nokta ürkütücüdür.

Yazar, El Kızı romanında toplumda sıklıkla görü-
len bir çatışmadan; gelin- kaynana çatışmasından 
hareket eder.  Orhan Kemal’in romanları üzerine 
kapsamlı bir inceleme yapmış olan Narlı’nın 
işaret ettiği gibi yazar, “Hüseyin Rahmi’den beri 
Türk Popüler romanında önemli bir yeri olan 
bu geleneksel çatışmanın, aile ve fert plânında 
nasıl kötü sonuçlara ulaşabileceğini göstermeyi 
hedefle(r)” (Narlı 2002:432). 

Romanda bir kadının kıyıya vuran cesedinin 
bulunmasıyla başlayan olaylar, geriye dönüşlerle 
ilerler. Okuyucu, cesedi bulunan bu kadının dra-
matik hayat hikâyesini yazar-anlatıcının dilinden 
öğrenir. Romanda zalim bir kayınvalide olarak 

1  Romanın ilk baskısı Ak Kitabevi tarafından 1960 yı-
lında yapılmıştır. İncelemede esas alınan baskı: El Kızı, 
Everest Yayınları, İstanbul 2012, 398 sayfa. 

yer alan Hacer Hanım, yokluk ve sıkıntı içinde 
büyüttüğü oğlu sayesinde rahata ermiş,  dejene-
re, kıskanç ve entrikacı bir kadındır (Bk. Narlı 
2002:461). Oğlu evlendikten sonra, evdeki ikti-
darını korumak adına zalimleşen Hacer, romanın 
olumsuz ve reddedilen kadın tipi olarak öne çıkar 
ve gelininin kötü kaderini hazırlar.2  

Olay örgüsü büyük oranda, sıkıntılarla büyütülen 
bir erkek evladın paylaşılamamasının ortaya 
çıkardığı çatışma üzerine kurulmuştur. Hacer’in 
acı hayatı onu kötülüğe sevk etmiş ve bu kadın 
bir başka kadının, yani gelini Nazan’ın hayatını 
cehenneme çevirmiştir. 

Anlatı dizgesinde yer alan olaylar, Nazan’ın fe-
laketler silsilesi biçiminde ilerleyen trajik hayatı 
etrafında gelişir. Anlatının mağdur kadını Nazan,  
bir kurban olarak kendisiyle aynı kaderi paylaşan 
bütün acılı bireyler gibi, varlık alanına girildiği 
ve çocuğundan, eşinden koparıldığı için yersiz 
yurtsuz, muğlâk koşullarda oradan oraya dolaşır 
ve dünyasını yitirmiş bir halde (May 2012:158) 
batağa sürüklenir. 

Roman, bir yandan kişilerin içinde yaşadıkları 
toplumun genel tutumunu ve dedikodularla, 
entrikalarla şekillenen ilişkilerini yansıtırken; bir 
yandan da geleneksel aile yapısındaki çatışmaları; 
gelin-kaynana, ana-oğul, karı-koca arasındaki 
ilişkileri, bu ilişkilerin ortaya çıkardığı dramatik 
sonuçları sergilemektedir.  Bozuk düzen içinde 
yaşama katılmakta zorlanan kadınlar, korumasız 
ve kimsesiz oradan oraya savrulur, istismar edilir; 

2  El Kızı romanını geleneksel gelin –kaynana ilişkisi üze-
rine kurulmuş bir melodram olarak değerlendiren Nar-
lı, romanın konusunu verdikten sonra, kişiler arasında 
gelişen çatışma unsurlarını da incelemiştir (Bk. Narlı 
2002:374- 432-461).
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yalnızlık, güvensizlik ya da maddî imkânsızlıklar 
yüzünden ya kötü insanlara boyun eğmeye ya 
kurnazca çıkarlarını kollamaya ya da ahlâken 
düşmeye zorlanırlar. Batağa sürüklendiği için 
toplumun dışına itilen ve ötekileştirilen kadın, 
iradesiz bir kukla gibi hareket eder, kötü kader-
lerini değiştirme gücü gösteremez. Dolayısıyla 
romanda; “yazılmamış kurallar ve dayatılan roller 
ile itaatkâr, edilgen, hareketliliği düşük ve yaşam 
alanı sınırlı bir kimliğe sahip ol(an) ve biyolojik 
kimliğin (dişilik) dışına çıkma, etkin özne olma 
olanağı bulama(yan)” (Eliuz 2010:102) kadının 
dramı anlatılmaktadır. 

Kurmaca dünyanın kadın kahramanlarını, düşmüş 
bir kadın olmaya, kurtarılması gereken bir kurba-
na,  ruhsuz, duygusuz, acımasız bir zalime ya da 
sadece kendi çıkarlarını kollayan bencil ve yoz 
bir tipe dönüştüren yaşamak zorunda kaldıkları 
dramatik hayattır.

Kadının, kaderini bireysel iradesiyle şekillendire-
bileceği inancında olduğu anlaşılan yazar, eserinde 
kadının kötü kaderini, yaşadığı mağduriyeti, ro-
man türünün imkânları içinde sorgulanmaktadır.  
Kurmaca evrende, masum olarak başladığı hayata 
mağdur olarak devam eden Nazan’ın trajedisi 
kadar, diğer kadın kahramanların acı ve şiddetle 
örülü hikâyeleri de anlatılmaya, okunmaya ve/
veya incelenmeye değerdir.

1. Nazan’ın Hikâyesi

Orhan Kemal, El Kızı romanını okuyucuda merha-
met uyandıran bir yapı (Stevick 2004:142) üzerine 
kurar. Çünkü “bu yapının tipik örneklerinde bir 
belli kusuru veya kusuru olmaksızın talihsizliklere 
uğrayan bir roman karakterinin çektiği ıstıraplar 
hikâye edilmektedir. Bu tip yapılarda ekseriya 

roman başkişisi, irade zayıflığından, saflığından 
ve kusurlu düşünce şeklinden dolayı ıstırap çeker” 
(Stevick 2004:142).

Romanın öznesi olarak kabul ettiğimiz Nazan’ın 
da yaşadığı trajediye, iradesindeki zayıflık, saflık 
ve kusurlu düşünce yapısı neden olur. Nazan, 
özne olabilmeyi başaramaz.3 Ne Rausseau’nun 
sözünü ettiği düşünen, hisseden, dünyada kendine 
açtığı yolun faili, yeteneklerini ve enerjilerini 
uygulayan heyecanlarını ifade eden (bir) özne 
ne de Lacancı ve Foucaultcu bakış açısının dile 
getirdiği özgür ve özerk bir birey olan özne4 
(Mansfield 2006: 70) olabilir.  

Orhan Kemal, realist anlayıştan hareketle eseri 
neden sonuç ilişkisi üzerine kurar5 ve kurmaca 
kişilerin kişilik özellikleri, onların kaderini de 
belirler. Nazan, yetiştiği sosyal çevrenin etkisinde 
kalmakla birlikte, kişiliğinden kaynaklanan bir 
trajediyi yaşamaktadır. Bu kadın hayatın getir-
dikleri karşısında bireysel bir tavır almak yerine 
oradan oraya savrulur. Başına gelen felaketten 
sonra artık çekilen tarafa sürüklenmek zorundaki 
kadınlardan sayar kendini (s.256). Nazan’ın 
kişiliğine dair romanda tekrarlanan “çekildiği 
yöne kolayca giden huyu” (s.304) adeta onun 
kaderini belirler. 

3   Özne kavramı insanî bir varlığı karşılamaktadır 
(Bk. Mansfield 2006:15).

4   Bu bakış açısı özneyi bir inşa olarak görmektedir 
(Bk. Mansfield 2006:70).

5  Narlı, Orhan Kemal’in gerçekçilik anlayışını de-
ğerlendirirken subjektif realizm kavramına yer 
vererek konuyu şöyle özetler: “Subjektif realizme 
göre yazar, gerçekliğin önceden belirlenen kalıplar 
içinde tasnif etmekte ve vaka zincirinin her nok-
tasında hâkim bir anlayışı tercih etmektedir” (Bk. 
Narlı 2002:401).
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 İstanbul’da bir kenar mahallede düşünsel anlamda 
aşılamayan kalıpların hâkim olduğu bir ortamda 
yetişen Nazan’a, kadının rolüne dair öğretilenler 
hep kısıtlayıcıdır. Kadın itaatkâr olmalı, aşırı neşe 
ve coşkunluk göstermemeli, ağırbaşlı olmalı gibi 
dayatmalar giderek onun bütün dünyasını kuşatır.  
Genç kadın, “ne derler” korkusuyla yaşayamaz, 
hareket edemez hale gelir ve sağlıklı düşünme 
yeteneği de kazanamaz. Fakat romanın diğer 
kadın kahramanları benzer çevrelerde yetişmiş 
olmalarına rağmen çok daha farklı tavır ve 
davranışlar sergileyebilirler. Romanda bir bar 
kadını olarak gösterilen Jale’nin bu durumunu 
aşıp Avukat Mazhar Bey’in eşi Neriman Hanım 
olmayı başarması bunun tipik örneklerinden biri 
olarak gösterilebilir.     

Yazar, sosyal düzende geçerli olan dil ve söyle-
min kadın kahramanlar açısından aynı biçimde 
karşılanmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 
Simone de Beauvior’un Kadın (La Deuxiéme 
Sex)(1949) adlı çalışmasıyla başlayan ataerkil 
toplumun eleştirisi (Bk. Moran 1994:229) ve 
bu yapının romana yansıma biçiminin El Kızı 
romanında yazar tarafından belirleyici bir unsur 
olarak görülmediği söylenebilir.  Kate Millett’in 
Cinsel Politika (1969)  adlı eserinde söz konusu 
ettiği “gerçek yaşamda kadının ezilişinin ve 
aşağılanışının, erkeklerin yazdığı romanlara da 
yansıdığı” (Bk. Moran 1994: 230) tezi üzerin-
den El Kızı romanına bakıldığında toplumsal 
düzendeki bozuk işleyişin kadın kahramanların 
düşüşüne sebep olduğu, ancak kadınların kişilik 
yapılarının düşme sonrası eylemlerini belirlediği 
ortaya çıkar.

Orhan Kemal’in El Kızı romanında Sandra 
Gilbert ve Suzan Gubar’ın6, “evdeki melek” 
ve  “canavar” adını verdikleri klişe uç tiplerin 
örneklerine (bk. Moran 1994: 231) yer verdiği 
ya da bu sıfatlarla tanımlanabilecek kadın tipleri 
çizdiği ileri sürülebilir.

“Melek” tipinin romandaki karşılığı Nazan’dır.  
Ancak Gubar ve Gilbert’ın iddia ettikleri gibi 
yazar, böyle bir kadın tipini yücelterek ve onun 
masumiyetini koruyarak vermez. Aksine “melek” 
olma hali Nazan’ın çöküşünü hazırlar. Çünkü 
Nazan da, Cündüoğlu’nun Havva için dile getir-
diği gibi “zayıf ve güçsüz, her daim yanılmaya 
ve yanıltılmaya hazır ve müsait, kontrol altına 
alınması gereken bir varlık, çocuk gibi” (Cün-
düoğlu 2012:83) bir kadındır. 

Nazan’ın varlığı, içinde bulunduğu ortamda 
önemli ve anlamlı bir yer işgal etmez. O sadece 
Mazhar’ın eşidir. Avukat Mazhar Bey’in konağın-
daki sınırlı hayatı yaşayan kadın, burada da daima 
şiddete maruz kalır. Mazhar’ın sinirlendiğinde hiç 
çekinmeden darp ettiği Nazan, kayınvalidesinin 
de psikolojik şiddetinden kendisini koruyamaz. 
Üstelik bu durum hiç sorgulanmadan kabullen-
mesi gereken bir olgu halini almıştır. Kendisine 
hediye ettiği elmas yüzüğü kaybettiği gerekçe-
siyle Mazhar’ın acımasızca dövdüğü kadının, 
kayınvalide tarafından teselli edilme biçimi bu 
bakımdan anlamlıdır:

“Kalk” dedi, “kalk şu lambanı yak da kendine 
gel. Bir koca insanı hem döver, hem sever. Karılık 

6  Gubar ve Gilbert The Mad Woman in Attic adlı 
çalışmalarında “edebiyat yapıtlarındaki kadın ka-
rakterlere yönelik eleştirilerinin sonucunda erkek 
yazarların eserlerinde klişe haline dönüşmüş olan 
‘melek’ ve ‘canavar’ olarak nitelendirilen iki tipin 
var olduğuna işaret ederler” (bk. Moran 1994:231).
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kolay mı? Kocalarımızdan ne dayaklar yedik, ne 
dayaklar! Sen daha duuur… Gene iyi kocan var 
da üstüne karı getirmiyor!”(s.113)       

Nazan’ın trajedisine neden olan kişilik durumuna 
“Varoluşçu Felsefe”nin önemli isimlerinden biri 
olan Rollo May’in işaret ettiği insanın dünyadaki 
varoluşunu algılayış biçiminden7 hareketle ba-
kıldığında, onun trajedisinin, bireysel kişiliğini 
“kişiler arası dünyada tanıtmak adına bir çaba sarf 
etmemesinden” (May 2012: 172) kaynaklandığı 
söylenebilir. Bir diğer ifadeyle, Nazan sosyal 
yapıyı, öğretileri, geleneksel değerleri, kadına 
biçilmiş rol ve davranış biçimlerini sorgulamadan 
kabullenir ve böylece “ benliğinin canlılığını 
ve özgünlüğünün içini boşaltarak kişilerarası 
dünyay(ı) sadece” (May 2012: 172) eğitimsiz 
yaşlı teyzesinin kalıplarından ve kayınvalidesinin 
kısıtlamalarından, kadınlığa dair hükümlerinden 
ibaret sayar. Yukarıda ifade edildiği gibi onun 
kusurlu bir düşünce yapısı vardır.

Nazan, aynı zamanda saf ve bağımlı bir kadındır. 
Evliliği sırasında Mazhar’a olan bağımlılığı, yeri 
geldiğinde “ kendi kendisine yetmesi gerektiğini” 
(May 2012: 173) fark etmesini engeller. Oysa 
romanda bu gerçeği idrak etmiş kadın tipleri de 
vardır. Örneğin asıl adı Neriman olan Jale “bu 
sırra vakıf ol(muş)” (May 2012: 173) bir kadındır.  

7  Rollo May, varoluş açısından “dünyanın üç mo-
dundan yalnızca birini vurgulayarak diğer ikisini 
hariç bırakma durumunda dünyada var olma ger-
çekliğinin ortadan kaybolduğu(na)” işaret etmekte-
dir (bk. May 2012:171). May’ın sözünü ettiği bu üç 
mod; umwelt (insanı çevreleyen nesnelerin dünya-
sı), mitwelt (insanların kendi aralarındaki ilişkile-
rin dünyası) ve eigenwelt (kendi dünyası) tir  (Bk. 
May 2012:170).

Nazan, bağımlı ve teslimiyetçi bir kadın tipi olarak 
çizilirken “benliğinin farklı roller oynaya(bileceği)8” 
(May 2012:175) gerçeği göz ardı edilmiştir. Bu 
nedenle o, parçalanmış bir benlikle yolunu şaşırmış, 
ne yapacağını bilmez bir halde bir tür eylemsizliğe 
sığınmıştır. Yaşadığı olaylar karşısında hiç tepki 
vermeyen kadının bu hali, önceleri Mazhar’ın 
içini acıtırken, zamanla acı, nefrete dönüşür ve 
nefret boşanmayı getirir. Kayınvalidesi Hacer de 
Nazan’ın eylemsizliğini bir aşağılama gerekçesi 
haline getirir ve gelininin “sünepe, yarım pabuçlu, 
çorabı düşük, beceriksiz, hizmetçi ruhlu”(s.123) 
olduğunu söyleyerek aşağılar. 

Nihayet kayınvalidenin çeşitli oyunları, saf ve 
eylemsiz kadını büyü yaptırma noktasına getirir 
ve Nazan, Mazhar’ı eve bağlamak için yaptırdığı 
muskayı önce onun ceketine iliştirir, daha sonra 
da bundan utanç ve pişmanlık duyarak büyüğü 
diktiği yerden sökmeye çalışır. Fakat Mazhar bu 
durumu önceden annesinden öğrendiği için onu 
yakalar. Anlatıdaki dramatik etkinin derecesini 
perde perde yükselten bu sahne şöyle verilir:

“Genç kadın idare lambasının titrek sarı ışığın-
da kurşuni ceketi evirip çeviriyordu. Sonra, iş 
yaparken altına aldığı iskemleyi çekip oturdu. 
Başladı ceketin astarını yeni baştan sökmeye. 

Dalmıştı. Birden kocasının kalın sesi:

‘Ne yapıyorsun?’

Mazhar’ın elleri arkasındaydı. İdare lambasının 
titrek ışığı nefretle çatılmış kaşlarını, dönen göz-
lerini, gerilmiş yüzünü aydınlatıyordu. 

8  William James, “benli(ğin) kişinin oynadığı fark-
lı rollerin toplamı” olduğunu dile getirir (Bk.May 
2012: 175). 
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Tekrar gürledi:

‘Ne yapıyorsun ulan? Büyü mü? Ceketime büyü 
mü dikiyorsun? Kadınlığınla temin edemediğin 
şeyi mahalle karıları gibi büyüyle mi temin etmeye 
çalışıyorsun? Ha?’

Karısının saçlarını desteledi. Mutfak kapısının 
önüne çekti, başladı tokat tekme yumruk.

‘Kaltak, büyücü, adi mahalle karısı!!!’

Nazan’ın feryatları, sanki gecenin içinde yankılar 
yaparak yayılıyordu. Az sonra Hacer Hanım 
yataktan fırlayıp koştu. Sonra Haldun. Ama hiç 
kimse Nazan’ı Mazhar’ın elinden alamayacaktı. 

Boyuna vuruyor, insafsızca vuruyordu. Gözle-
ri dönmüştü. Köpük saçıyordu adeta. Birden 
baygınlık geçirir gibi oldu. Ağzından korkunç 
kelimeler döküldü:

‘Boş ol! Üçten dokuza boş ol kaltak karı!!!’

Hacer Hanım’ın bir duayı sesli sesli mırıldanan 
sesi duyuldu. Yerde külçe gibi yatan gelininin 
üstüne atıldı. Onu güya oğlunun tekmelerinden 
korudu.

Geç kalmıştı. İş işten geçmiş, genç kadın kan 
içinde yatıyordu. Hem artık şeriata göre de na-
mahrem sayılırdı. Oğluna, ‘Hadi,’ dedi, ‘hadi git 
odana!’” (s.168)

Mazhar, Nazan’ı üçten dokuza boşadığı için, barda 
çalışan Nesrin’in yanına vererek İstanbul’daki 
yaşlı teyzesinin yanına gönderir. Genç kadın, 
“Mazhar’ın öfkesi geçerse bahara dönersin” 
(s.181) diyen kayınvalidenin sözüne güvenerek 
beklemeye başlar. Fakat içinde bulunduğu bu 
yeni mekân, yoksulluk ve sıkıntı doludur.  Nazan, 
kendini korumak için eve ne kadar kapanırsa 

kapansın, dedikodularla ve çevresindeki erkek-
lerin tacizleriyle başa çıkamaz. Çok sıkıldığı bir 
gün ziyaretine gittiği Nesrin’in Tarlabaşı’ndaki 
pansiyonundan eve dönerken karanlık sokakta 
iki adamın saldırısına uğrar. Nazan bu saldırıyı 
kendi namına bir düşüş olarak görür ve “o anki 
durumu aşma gücü göstere(mez)” (May 2012: 
191) Daha sonra da içinde bulunduğu durumu 
değerlendirerek ayağa kalkabilme, kurtulabilme 
adına bir çaba sarf etmez:

“Nazan değil teyzesinin yüzünü görmek, lafının 
edilmesini bile istemiyordu. Onun için artık ne teyze 
vardı, hatta ne de kocasıyla çocuğu. “Kader”inin 
çekip götürdüğü bir hayatı yaşayacaktı. Teyzesi 
değil ama kocasıyla çocuğu gerilerde kalmış, 
“mukaddes” birer hatıraydılar. Kirli varlığıyla 
onların temiz mevcudiyetlerini lekelememeliydi. 
Buna hakkı yoktu.”(s.262)

 Düşmeyi kabulleniş, ardı ardına yaşanacak fe-
laketlere doğru yürüyüş demektir. Bu aşamada 
Nazan, “çaresizliği ve kaygıyı” (May 2012: 
191) en üst noktada yaşamaktadır. Ekonomik 
bir güce, manevi bir desteğe, sığınılacak bir ev 
ve/veya yuvaya sahip olamama hali düştüğü 
yerden kalkmasını güçleştirir. Bununla birlikte 
Mazhar, Nazan’ı boşayıp İstanbul’a gönderirken 
parmağındaki elmas yüzüğü almamıştır. Yüzük, 
boşanmanın yol açtığı sıkıntının ardından hayatını 
yeniden kurabilecek bir parayı sağlayacak değer-
dedir. Fakat bu elmas yüzük güçlü bir metafor 
olarak Nazan’ı geçmişe, yuvaya ve oğluna bağlar. 
Onun bağımlı kişiliği, bu nesneye manen büyük 
bir değer yüklemesine ve başına ne gelirse gelsin 
ona sıkı sıkıya sarılmasına neden olur. 

Genç kadın saftır ve içinde bulunduğu “somut 
duruma bağlanıp kal(mıştır)” (May 2012:193).  
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“Üçten dokuza boşanmış” olmasına rağmen 
“baharda evine dönersin” sözüne öylesine takılır 
kalır ki, durumunu doğru değerlendirerek hayatını 
yeniden kurmayı beceremez. Hatta romanın so-
nunda her şeyini yitirmiş bir halde ahırdan bozma 
odada, romanın “kart karakter”lerinden (Bk. 
Stevick 2004:177) birini temsil eden Naciye’nin 
saldırılarına karşı elmas yüzüğü korumaya devam 
eder. Çünkü yüzüğü kaybetmek demek,  geçmişle 
ve oğluyla kurduğu bağı da kaybetmek demektir. 
Dolayısıyla bu paha biçilmez kıymet karşısında 
yüzüğün taşıdığı maddi değerin hiçbir anlamı 
yoktur. 

Nazan, hem sosyal çevrenin tesiri hem pasif, 
eylemsiz kişiliği hem de yalnız ve kimsesiz 
büyümüş olmanın getirdiği güvensizlik, korku 
nedeniyle, gerçek özgürlük duygusundan yok-
sundur.9 Yukarıda dile getirilen ve psikolojik bir 
bozukluğun göstergesi olarak kabul edilen “belli 
bir anın içinde sıkışıp kalma” hali (May 2012: 
199),  onun varoluşuna mekânsal ve zamansal 
bir daralma getirir. Nazan, eşi Mazhar ve oğlu 
Haldun’la yaşadığı konakta, o zaman diliminde 
yaşamını askıya alır. Hayata dönmek için de yeniden 
yuvaya dönmeyi düşler. Fakat tecavüze uğramış 
olması bu ihtimali ortadan kaldırır ve genç kadın 
bu olaydan sonra, cinsel bir nesne konumuna 
düşer.10 Kalpazanlıkla suçlanıp tutuklanması, 

9  Narlı, bu durumu şöyle değerlendirmektedir: “ 
Nazan’ın annesiz babasız büyümüş olması, kendi-
ni kimsesiz, korunaksız ve güçsüz hissetmesi, onu 
derlenip toparlanmaktan kaynanasının oyunlarını 
kocasına söylemekten alıkoymuştur. Nazan kayna-
nasının onca düzenbazlığına rağmen, tecrübe ka-
zanıp “saf”lığından kurtulamaz. Hacer’in bar ka-
rısının evine “kadın” olarak gelmesinden korkup, 
kendisine yaklaşmasını, muska yapması gerektiği 
fikrini gerçek zanneder” (bk. Narlı 2002:433).  

10 Eliuz, Orhan Kemal’in  “24 roman(ın)da kadın(ın), 
genellikle erkek/ özne tarafından kullanılan bir 

hapiste uyuşturucuya alıştırılması, burada bir 
kadının tacizine, şiddetine ve kötü muamelesine 
katlanmak zorunda kalması onun yaşadığı dramı 
giderek bir trajediye dönüştürmüştür.

Nazan’ın psikolojisi, kişiliği, algı ve eylemleri 
genel olarak ya yazar-anlatıcının ya Hacer’in ya 
da Mazhar’ın dilinden ve/veya bakış açısından 
verilir. Bu noktada, Nazan tipindeki kadınlar için 
genel yargılardan hareket edildiği söylenebilir. 
Onun pasif ve bağımlı kişiliğiyle evlilikteki yeri 
ve rolüne ilişkin düşünceleri verilirken; “kadın, 
erkeğin arzularına nedensiz, niçinsiz boyun 
eğmekle yükümlüydü. Çünkü erkek, kadının 
“küçük tanrısı”ydı (s.72)” gibi genellemeler 
yazar-anlatıcıya ait yorumlar olarak dikkat çe-
ker. Yazar, “erkek, kadının ‘küçük tanrısı’ydı” 
ifadesiyle, Nazan gibi kadınların eşleriyle olan 
ilişkilerinde genel ve yerleşik algılardan hareket 
ettiklerini ve bu dar kalıbın dışına çıkabilme gücü 
gösteremediklerini de belirler.11 

Nazan’ın öznellik inşası önündeki büyük engeller-
den biri kayınvalidesi Hacer Hanım diğeri de eşi 
Mazhar’dır. Nazan - Mazhar ilişkisinde belirleyici 
olan erkektir. Bu evlilikte Nazan’ın kendi olma 

nesne halin(e getirildiğini) ve kadın karakterler(in), 
toplumsal konumları ve maddi olanakları ile bağ-
lantılı olarak erkekler tarafından sömürü nesne-
sine dönüştürül(düklerine)” (Bk. Eliuz 2010: 97) 
işaret eder. Bu bağlamda romanın mağdur kadını 
Nazan’ın da aynı akıbete uğradığı görülmektedir.

11 Ülkü Eliuz, Orhan Kemal’in romanlarında kadı-
nın nesne olarak kullanımını değerlendirdiği ça-
lışmasında; “Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı 
içinde, önceden vaaz edilmiş kuralların değil bir 
yasam tarzının metinleşmesi olan Orhan Kemal 
romanlarında kadın ve kadının açmazları, hep cin-
siyetlendirilmiş bakış açısından aktarıl(dığını), bu 
anlamda sanatkâr(ın), kadının ikincilliğini erkek 
yazar olmanın yadsınmayan etkisi altında cinsel 
nesneler ile özneler çatışması merkezli metnine 
taşı(dığını)”(bk. Eliuz  2010:97) dile getirmektedir.  
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şansı yoktur. O, Mazhar’ın gözünde masum, 
ama saf ve pısırık bir kadındır. Romanda aydın 
tipini temsil eden Avukat Mazhar, “devrimlere 
inanan, toplumun gelişmesi ve değişmesi adına 
partiler düzeyinde yapılan çalışmalara katılan ve 
mesleğini büyük bir başarıyla sürdüren” (s.162) 
örnek bir insan olarak gösterilmektedir. Geçmiş-
ten gelen değerleri, inanç biçimlerini, batıl inanç 
ve hurafeleri, din olgusunu aklın süzgecinden 
geçirerek bir çıkış bulmaya çalışırken büyük 
hatalar da yapar.  Nazan’ı, geriliğin ve ilkelliğin 
bir göstergesi olarak kabul ettiği büyü, muska 
gibi hurafelerle uğraştığı için cahil ve kaba bulur. 
Kimsesiz büyümüş, eğitim alamamış bir kadın 
olarak çevresinin telkinlerine kapılmış olabileceğini 
göz ardı ederek ilk hatasında  mahkûm eder ve 
ilerici bir aydın olarak kendisinden beklenmeyecek 
bir davranış sergiler. Şiddet uygulamaktan hiç 
çekinmeyen Mazhar için bu davranış bir çözüm 
yolu gibi görülmektedir:

“Mazhar eve gitmek istemiyordu. İşin içinde 
annesinin şişirmesi olsa bile, karısının büsbütün 
suçsuz olmadığı kanaatindeydi. Ne yapmalıydı? 
Ayağının altına alıp ezmeli mi? Ağzını burnunu 
kan içinde mi bırakmalı? Yoksa üçten dokuza 
boşayıp teyzesinin yanına def mi etmeliydi?

Konağın önünde arabadan indi. Kapıyı anahtarıyla 
açıp girdi. Merdivenleri ağır ağır çıkarken hep 
şu işi düşünüyordu: ne türlü hareket etmeliydi? 
Dövmeli mi, boşamak mı?” (s.108)

Mazhar’ın “dövme”yi bir çare olarak görmesi 
kusurlu bir düşünce yapısına işaret ettiği gibi 
onun aydın kimliğiyle de çatışmaktadır. Bu tür 
düşünce ve eylemlerin bu kurmaca tipin sahi-
ciliğini büyük oranda zedelemesi bir yana, bu 
durumun Nazan’ın özne olabilmesi önündeki 

en büyük engel olduğu da bir gerçektir. İçinde 
bulunduğu somut durumu fark edemeyen Nazan 
ise, yaşadığı trajedi için bir suçlu aramamış, sus-
muş ve kaderine teslim olmuştur. Olay örgüsünde 
yer alan olaylar dizisinde saf, itaatkâr ve suskun 
kadın olma sınırları dışına çıkma şansı kendine 
verilmeyen Nazan,  iradesini kullanan, “özgür 
ve özerk bir birey” (Mansfield 2006: 69-70) 
olabilmekten çok uzaktır.  

Romanın başkişisi, saf ve masum başlayan hayat 
yolculuğunda, iradesi dışında gelişen olaylara karşı 
kendini koruyamamış, “utangaç, ağzı süt kokan, 
yüzüne bakıldığı zaman kulak memelerine kadar 
kıpkırmızı kesilen körpecik (bir) kız(ken), hayatın 
insafsız elinde tanınmaz hale gelmiştir (s.333).  

Maceranın başında özne/birey olma bilincinden 
mahrum olan Nazan, daha sonra da bu bilince 
erişememiş, “evdeki melek” katından düşmüş 
kadın derecesine inmiştir. O, kimsesiz başlayan 
yaşamında, maruz kaldığı kötü muameleler so-
nucunda susmuş, içine kapanmış, mücadelenin 
imkânsız olduğunu düşünerek yenilgiyi kabul 
etmiştir.  Bu sessiz varlığın sığınacağı bir kendilik 
köşesi (Korkmaz 2007: 405) bulamadan hayata 
veda etmiş olması dramatiktir. Süleymaniye’de 
yoksul bir evde başlayan acı hayat, Avukat Mazhar 
Bey’in konağında da ona “içtenliğini yaşayabi-
leceği bir köşe” (Bachelard 1996: 57), “varlığını 
sığdıracağı bir kendilik köşesi” (Korkmaz 2007: 
405) sunmamış ve Nazan çevresindekilerle ileti-
şim kuramadan, yalnızlık, umutsuzluk, çaresizlik 
içinde tükenmiştir. 

Nazan’ın acı hikâyesinde okuduklarının bir 
kurmaca olduğunu unutan okuyucu, sonunda 
dayanamayarak özgür bir birey olmak adına 
hiç çaba sarf etmeyen bu kurmaca kişiyi adeta 
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ete kemiğe büründürüp anlatı sahnesinin dışına 
çıkarıp omuzlarından sarsarak kendine getirmeyi 
isteyecektir. Hiç şüphe yok ki,  kimi okuyucu da 
eseri popüler roman kategorisinde yer alan bir 
dram olarak değerlendirerek “böyle şeyler yalnız-
ca romanlarda olur” tespitiyle acıyı savuşturma 
yolunu seçecektir. Her iki halde de okuyucu, 
romanın sayfalarını kapatıp kitabı tozlanmak üzere 
bir rafa kaldırdıktan sonra da, özne olamayan ya 
da (sözde) özne kalan bireyin dramatik macerası 
yoluna devam edecektir. 

2.Neriman’ın Hikâyesi

Romana bar kadını Jale adıyla giren Neriman’ın 
hayatı dramatik bir düşüşle başlar. Ancak Neriman’ın 
hayatında toplumsal yazgıyla ve kendisini aşan 
güçlerle giriştiği bir mücadele söz konusudur. 
Nazan’ın düşüşünü hazırlayan kusurlu düşünce 
yapısı, kadına dayatılan rolü sorgusuz kabulleniş 
ve saf kişilik, bu kadında bütünüyle tersine döner. 
O, “bağımsızlığına düşkün, çıkarlarını kollayan, 
erkeklerin kendisine biçtiği kişiliği kabullenme-
yen ve bundan ötürü erkekleri ürküten” (Moran 
1994: 231) kadın tipine yakındır. Özgürlüğünü 
ve bireysel varoluşunu öne çıkardığı için erkek 
yazarların metinlerine “canavar” kadın tipi (Bk. 
Moran 1994:231) olarak girdiği belirtilen bu 
kurmaca kişi, yazar tarafından yer yer yücelti-
lerek verilir.

Yeşil gözleri, çarpıcı güzelliği ve modern giyi-
miyle Mazhar’ın hayallerini süsleyen kadın olan 
Neriman, meydan okuyan davetkâr tutumuyla, 
“evdeki melek”in yerini alır. Nazan’ın aciz ve 
çaresiz duruşundan sıkılan Mazhar, bu şehvet 
dolu güzelliği yücelterek ona bağlanır ve onunla 
evlenmek istediği için de önce annesini daha sonra 
da bütün toplumu karşısına almaktan çekinmez.

“Kendilik” kavramına Neriman açısından bak-
tığımızda “öz farkındalık” (May 2012: 192) 
bakımından onun; kendini tanıyan ve önceliği 
bireysel arzularına vererek hayata bakan biri olduğu 
görülür. Jale/Neriman “kendi ile ilişki halindeki 
kişili(ği)” (May 2012: 172) temsil eder. O, için-
de bulunduğu durumu ya da yaşadığı sıkıntıları 
aşma becerisi gösterebilir. “Bu durum kişinin 
kendisini (önemli) bir varlık olarak görmesine, 
içinde bulunduğu duruma bakarak kendisini 
değerlendirip sonsuz çeşitlilikteki ihtimalleri 
gözeterek kendini yönlendirme kapasitesini de 
getir(mektedir)” (May 2012: 196). 

Neriman, ilk evliliğinde aradığı tutkulu ilişkiyi 
kocasında bulamadığı için ondan ayrılmıştır. 
Ufak tefek, karıncayı bile incitmekten çekinen 
adam, ona bir hizmetçi, hatta bir eşya muamelesi 
yapmış, yaradılışı itibariyle açıklığa düşkün, ser-
best fikirli bir insan olduğunu dile getiren kadın, 
sonunda evi terk etmiş, fakat döndüğü baba evinin 
de kapısının kapalı olduğunu görmüştür (s.66). 
Neriman, kendini bir bar kadını haline getiren bu 
durumu bir düşüş olarak kabul etmez; düşmenin 
arzu ve irade dışı bir şey olduğunu, kendisinin ise 
bu hayata isteyerek girdiğini (s.67) hiç çekinme-
den, açıkça dile getirir. Fakat hemen sonra “hiç 
de arzulamadığı bir hayat yaşadığını, geceleri 
evine döndüğünde sessiz sessiz ağladığını” da 
itiraf eder (s.67).

Neriman’ın Jale kimliğini isteyerek seçmesi, 
tatmin olmayan, doyurulmayan cinsel açlığına 
bağlanır (bk. s.68). Cinsel açlık ve arzuların 
öne çıkmış olması onu “canavar/ölümcül kadın” 
(Moran 1994: 231) tipine yaklaştırsa da, yazarın 
bu durumu olumsuz bir kadın tipi var etmek için 
kullandığı söylenemez. Neriman, iddia edildiği 
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gibi, “ölümcül kadın” tipinin sahip olduğu hile, 
entrika ya da cinayet silahlarını (Moran 1994: 232)  
kullanmaz. O, cinsel arzularındaki doyumsuzluk 
yüzünden düşerken; akıllı, sağduyulu ve vicdanlı 
kişiliğiyle yükselir. Kısa bir süre Dam de Sion’a 
devam etmiş olan bu kadın eğitim görmüş bir 
birey olarak kararlarını kendi verir. 

Neriman, hayatiyet ve canlılık istediği için toplumun 
kötü yol olarak nitelendirdiği düşüşü yaşamıştır. 
Ancak eğer o isterse bu durumu değiştirebilecek 
güce de sahiptir, öyle de olur. İradesindeki kuvvete 
güvenen bu hayat dolu, tutkulu kadın, Mazhar’ı 
kısa sürede kendine bağlar ve evlenme teklifiyle 
yüceltilir. Ancak arzusu dışında hiçbir şeye evet 
demeyen bu kadın, çevrenin bir bar kadınını 
hemen bir hanımefendi seviyesinde görmek 
istemeyeceğini de bilir. Nazan’ın masumiyeti, 
güzelliği ve iyiliği ile yükselemediği hanımlık 
makamına, kuvvetli ve akıllı kişiliğiyle çabucak 
yükselen Neriman, aklı sayesinde Hacer’in şey-
tanlığıyla da kolayca baş eder.

Mazhar’ın ölümünden sonra örnek davranışlar 
sergileyen kadın, annesinden sonra babasını da 
kaybeden Haldun’u sahiplenir, karşısına evlene-
bileceği bir genç çıkıncaya kadar da ona bakar. 
Yazar-anlatıcı yaşadığı yıkımın ardından karar-
lılıkla yeniden ayağa kalkan kadının durumunu 
şöyle aktarır:

“Şehir dedikoduyla çalkalana, tahkikat incelene 
dursun, ölenle ölünmezdi ya! Sabahlara kadar 
gözyaşı döken Neriman başının çaresine bakmak 
zorunda olduğunu, eski patronu bar sahibinin 
ziyaretinden anlamıştı. Adam bin dereden bir 
su getirerek, tekrardan bara dönmesini istiyor, 
gerçekten yüksek ücret teklif ediyordu. 

Neriman şiddetle ret ve hemen o gece durumunu 
tayin etti: En kısa zamanda İstanbul’a, ağabeyi-
nin yanına dönecekti! Zaten irtibat halindeydiler. 
Ağabeyi, avukat kocasından dul kalan kız kardeşini 
sabırsızlıkla bekliyordu. Gelmeliydi.

Ölenle ölünmezdi. Allah bir kapıyı kapadıysa 
başka bir kapıyı açardı.” (s.315) 

Hacer ile girdiği iktidar savaşını kazanmış olan 
Neriman, oğlunun ölümünden sonra da yazarın 
çizdiği güçlü ve iradeli kadın kimliğine uygun 
davranır ve Mazhar’dan kalan mirastan Hacer’in 
payına düşeni vererek bu çatışmada her bakımdan 
üstün olanın kendisi olduğunu gösterir.

Romanda bir anlamda önerilen kadın tipi olarak 
öne çıkan Neriman, kadının aklı ve iradesiyle, 
sağlıksız toplumsal yapıyla baş edebileceğini, 
bozuk düzen içinde bile arzu ve isteklerine göre 
bir hayat yaşayabileceğinin bir örneğini göster-
mek üzere var edilmiş gibidir. Bir başka ifadeyle 
Neriman için “kendi olma” tercihi beklendiği gibi 
bir düşüşe veya trajediye neden olmamıştır. Ku-
surlu olan taraf, yazarın diğer kurmaca kişilerde 
olduğu gibi bu kadın tipini de çizerken, özne 
olabilmeyi yalnızca cinsel duygular üzerinden inşa 
etmesidir. Öznellik çok boyutlu düşünüldüğünde 
gerçekleşir ve ancak o zaman sağlıklı bir kişilik 
ortaya çıkabilir.

Yazar’ın tezine göre Neriman hem Mazhar’la olan 
ilişkisinde hem de daha sonra kurduğu ilişkilerde 
özne olabilmeyi başarmış görünür. Oysa Neriman 
özne olabilmek için attığı ilk adımda bedenini 
kendi iradesiyle nesneleştirmiş, daha sonra bu 
kimlikten kurtulabilmek için itibarlı bir erkeğin 
gölgesine sığınmıştır. Neriman‘ın yükselişini 
tek başına gerçekleştirmediği ortadadır. Mazhar, 
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Nazan’a tanımadığı yaşama ve hükmetme hakkını 
Neriman’a tanıyarak onun yükselişinde önemli 
bir paya sahiptir. 

3. Hacer’in Hikâyesi

Hacer Hanım, Gilbert ve Gubar’ın işaret ettikleri 
“canavar” kadın tipine oldukça yakındır. “Cana-
var/ölümcül kadın” tipinin hile, yalan ve entrika 
gibi silahlarını  (Moran 1994:232) kullanmaktan 
çekinmeyen bu kadın; şeytanca bir kurnazlıkla 
sosyal düzende geçerli olan yasaya başkaldırma-
dan, hile ve entrikayı kullanarak evdeki iktidarını, 
varlığını koruma mücadelesi verir. 

Hacer’in öznellik inşası “annelik” rolü ve söylemi 
üzerinden gerçekleşir. O, iktidarını oluştururken 
“anne” olmanın verdiği ayrıcalığa sığınarak bu 
durumu her koşulda gündeme getirmeyi başarır. 
Mazhar’ı karnında dokuz ay taşıyıp sonra da 
bin zahmetle doğuran, kahrını çeken yetişip bu 
boya gelinceye kadar saçını süpürge eden kendisi 
olduğu için, onu öteki saydığı Süleymaniye’nin 
fakir evlerinden birinde yetişmiş olan alelade bir 
kızla paylaşamaz (s.41). Hacer’in varlık alanını 
koruma mücadelesi, gelininin aleyhinde olması-
na yol açar ve Hacer, oğlunun evinde Nazan’a 
sığınabileceği bir kendilik köşesini çok görür. 
Romanın “kart karakteri” 12 kayınvalide, olumsuz 
tavır ve davranışlarıyla da gelininin “özgür ve 
özerk bir birey” olmasını engeller.

12  Hacer, romanın kart karakteridir. “Kart karakter; 
romanda tek, yoğun, canlı unsurları somutlaştırır. 
Daima kendisi olan kart karakter, dibinde kurşun 
olan bir oyuncak gibi, nereye fırlatırsanız fırlatınız, 
hep ayağının dibine düşer. Bu tip karakterlerin ve-
receği zevk, kısmen yedikleri darbelere karşı muaf 
oluşlarından ileri gelir ve her şeye rağmen tabiat-
larındaki esas nitelikleri muhafaza ederler.” (Bk. 
Stevick 2004:177)   

Hacer’in iktidarı, hükmetme esasına bağlı olarak 
ilerler. Onun iktidarı altında yaşamaya mahkûm 
olan başkişi, bir yandan suskunluğu ve eylem-
sizliği yüzünden kendi olamamakla suçlanırken 
bir yandan da boyun eğmeye zorlanır.13  

Hizmetçi olarak geçen çocukluk ve gençlik yılla-
rının belleğinde bıraktığı acı izlerden kurtulmak 
isteyen Hacer, bu amaçla oğlunu okutmuş onun 
sayesinde de artık avukat Mazhar Bey’in muh-
terem validesi Hacer Hanım olmayı başarmıştır. 
Şimdi çıktığı bu noktada tek başına keyfince 
hüküm sürmek istemektedir. Oğlunu vekil vükela 
kızlarına layık bulan kadın, kimsesiz bir kenar 
mahalle kızı olarak gördüğü Nazan’ı hem kendi 
yanına hem de oğlunun yanına layık görmeyerek 
ondan kurtulmaya çalışır.14

“Ya Rabbi! Sana sığındım. Sen oğlumun yüreğine 
benden yana merhamet ver. Kötülerin sözüne 
uydurma. Hizmetçi yapılı gelinimi cehennemim 
dibine yolla, ama bar kızını da onun yerine 
getirme. Sen küllü şeylere kadirsin. Şurda evlat-
çığımızın yanı başında, torunumla birlikte, gelin 
gölgesinden uzak bir hayat ihsan eyle ya Rabbi! 
Sana sığınıyorum. Sen esirgeyensin. Senden 
gizli hiçbir şeyim yok. Arada ibadetimde kusur 
ediyor, beş vakit namazı kaçırdığım oluyorsa da 
sen günahlarımı affedersin ya Rabbi…” (s.119)     

Hacer, her zaman kendisidir. Yukarıdaki alıntıdan 
da anlaşılabileceği gibi, bir vicdan muhasebesi 

13  Foucault öznellik inşasında iktidarın yalnızca “öz-
gür özneler” üzerinde ve yalnızca onlar “özgür” 
oldukları sürece uygulanabileceğine işaret etmek-
tedir (bk. 2005:75).

14  Narlı, romanla ilgili yaptığı incelemede Nazan’ın 
içe kapanık, hüzünlü, korkak duruşu(nu), Hacer’in 
hain, kıskanç, cinsi arzulara düşkün düzenbaz kişi-
lik özelliklerine bağlar (bk. Narlı 2002:432).
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yapmaya en elverişli zaman olan ibadet anında 
dahi kendisidir. Hiçbir değişme ve gelişme sergi-
lemez. Hatta o kötülüğünün farkında bile değildir. 
Düşündüğü tek gerçek iktidarını hiçbir kadınla 
paylaşmadan hüküm sürebilmektir. 

Zulümle, hakaretle ve akla gelmeyecek her türlü 
kötülükle evden göndermeye çalıştığı Nazan’ın 
nihayet boşanmış olmasının rahatlığıyla da şefkatli 
bir arabulucu gibi hareket ederek ortaya çıkan 
dramatik durumun sorumluluğundan kurtulur.  

Gelin – kayınvalide arasındaki çatışma ezen ve 
ezilen bağlamında gelişmiş ve okuru da taraf 
konumuna getirerek trajik bir sonla nihayete 
ermiştir. Korkutarak sindirdiği gelininin düştüğü 
durumda pay sahibi olduğunu kendisine bile itiraf 
edemeyen kadın, sonunda başa çıkamayacağı bir 
güçle karşı karşıya gelecek ve onunda varlık alanı 
veya kendilik köşesi bir başka kadın tarafından 
istila edilecektir.     

Hacer,  ataerkil düzende kendine yer bulabilmek 
adına Adler’in ifadesiyle, sözde “itaat ve boyun 
eğme gibi kadınsal çarelerden yararlanarak” (Ad-
ler 2009:154) oğlunu egemenliği altına almayı 
ustalıkla becerir. Bu kadın, toplumsal düzenin 
işleyiş biçimini kendince çözer ve bu düzende 
ayakta kalabilmek için arzulu, tutkulu kişiliğini 
gizli saklı yaşayarak genel ahlâk kurallarını 
çiğnememiş görünür. Hatta onların kuvvetli bir 
savunucusu gibi davranıp gerektiğinde toplumun 
kadın için biçtiği rolü, kısıtlamaları gelinine karşı 
ustalıkla kullanır. Hacer’in kendi varoluşu ve 
öznelliği adına sarıldığı bu kusurlu, kötü niyetli 
tavır, Nazan’ın ben’ini siler ve onu nesneleştirir.

SONUÇ

Orhan Kemal, El Kızı romanında kişiler arası 
dünyayı ve bu dünyada yer alan kadın ve erkeğin 
rollerini bilinen kalıplara, algılara göre kurgular. 
Gerçek hayatta görüldüğü gibi romanın kurmaca 
dünyasında da Nazan edilgen, içine kapanık, saf, 
itaatkâr duruşuyla birey/özne olmayı başaramaz. 
(Sözde) özne olmayı başarabilen kadınlar da 
çeşitli hile ve entrikalara başvurarak dünyadaki 
varlıkları için bir kendilik köşesi arar dururlar. 

Romanda kararlı ve iradeli duruşuyla düşmüşken, 
yükselmeyi başaran Neriman’ın da yükselmek 
adına itibarlı bir erkeğin gölgesinde öznelliğini 
konumlandırması, kadının içinde bulunduğu du-
rumu açıkça gözler önüne sermektedir. Romancı 
bozuk işleyen düzeni düzeltmek adına irade sahibi 
kadınlara ihtiyaç duyulduğunu Neriman’ın şah-
sında gösterirken de önerisini kusurlu bir örnek 
üzerinden iletir. Neriman’ın yükselme iradesi, 
eleştirilen sosyal düzenin iyileştirilmesi adına, 
böyle güçlü kadınlara ihtiyaç vardır çıkarımının 
yapılmasına imkân verse de, bu kadının öznelliğini 
yalnızca cinsel arzular üzerinden gerçekleştirme 
çabası, insanın/kadının gerçeğine uygun değildir.

Kurmaca evrende yer alan kadınların yalnızca 
cinsel arzularının veya tutkularının öne çıkarıl-
ması, bu kişilerin eksik ve kusurlu çizilmelerine 
neden olmuştur. Roman kişilerinin gerçekliğini 
olumsuz yönde etkileyen bu durum, bilindiği gibi 
son derece karmaşık ve çok boyutlu olan insanın 
iç dünyasına uygun düşmemektedir. Bununla 
birlikte roman; okuyucusuna kadının trajedisini, 
öznelliğini inşa edemeyişinin önündeki engelleri 
ortaya çıkaran kurmaca bir evren sunmuş ve 
kadının kötü kaderini değiştirme noktasında bir 
bilinç değişikliğinin gerekli olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. 
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SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ KONAKLAMA TESİSLERİNE 
YÖNELİK ALGILAMALARI: PAMUKKALE VE KARAHAYIT ÖRNEĞİ

SOCIAL MEDIA USERS’ PERCEPTION TOWARDS HOTEL ESTABLISH-
MENTS: THE CASE OF PAMUKKALE AND KARAHAYIT

Murat BAYRAM1, Serkan BERTAN1,  Mehmet ERTAŞ1

1Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Özet: Bu çalışmanın amacı; Pamukkale ve Karahayıt 
destinasyonlarında bulunan konaklama tesislerine ait 
kullanıcı yorumlarının değerlendirilmesidir. Pamukkale 
ve Karahayıt destinasyonlarında bulunan konaklama 
tesislerinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığını 
değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmada, 
TripAdvisor (TA) seyahat yorum sitesinde yapılan 
yorumlar ele alınmış ve içerik analizi yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında toplam 
3.651 adet kullanıcı değerlendirmesinden 1.315 adet 
(%36) kullanıcı yorumu değerlendirilmiştir. Pamukkale 
ve Karahayıt destinasyonlarında bulunan konaklama 
tesisleri değerlendirmeleri incelendiğinde tüketiciler, 
en çok tesislerin bulunduğu yeri (konumu), ikinci 
sırada ise tesisin temizliğini beğenmektedirler, daha 
sonra sırasıyla değer (alınan hizmetle ödenen ücret 
arasındaki ilişki), hizmet, uyku kalitesi ve odalar 
boyutları gelmektedir. Tüketicilerin tesislere yönelik 
genel değerlendirme boyutuna yönelik yorumlarına 
bakıldığında ise; % 40,2’si mükemmel, % 22,7’si çok 
iyi, % 18,6’sı ortalama, % 10,8’si kötü ve sadece % 
7,7’si berbat olarak derecelendirdiği görülmektedir. 
Genel değerlendirme ile değer, yer, uyku kalitesi, odalar, 
temizlik ve hizmet arasındaki ilişki incelendiğinde 
genel değerlendirmeyi en iyi açıklayan değişkenin 
hizmet olduğu, ikinci olarak değer, üçüncü olarak 
odalar, dördüncü olarak temizlik ve son olarak uyku 
kalitesinin geldiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı Yorumları, Konaklama 
Tesisi, İnternet, Sosyal Medya, Pamukkale

Abstract: The purpose of this study is to evaluate the 
user reviews towards accommodation facilities located 
in Pamukkale and Karahayıt destinations. With the 
aim of evaluating how the accommodation facilities 
in Pamukkale and Karahayıt percieved by consumers, 
comments on the travel review web site TripAdvisor 
(TA) were examined and evaluated by using content 
analysis in this study. Within this research, out of a 
total of 3,651 user comments, 1.315 (36%) comments 
were evaluated. Upon the analysis of evaluations made 
for the accommodation facilities in Pamukkale and 
Karahayıt, it is seen that consumers like the location 
of the facilities most and then the cleanliness of the 
facility. After those in order of value (the relation 
between the price and the service), service, sleeping 
quality and the size of rooms are regarded by con-
sumers. In terms of consumers’ overall assessments 
through the facilities, it is understood that facilities 
are considered as 40.2% perfect, 22.7% very good, 
18.6% average, 10.8% bad and only 7.7% awful. 
When the relationship between overall assessment and 
value, location, sleeping quality, rooms, cleanliness 
and service is examined, it is seen that service is the 
variable that describes the overall assessment best and 
then value comes second, third is the rooms, forth is 
the cleanliness and the last one is the sleeping quality. 

Key Words: User Reviews, Hotel Establishments, 
Internet, Social Media, Pamukkale
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.GİRİŞ

İnternet teknolojilerinin yaygın uygulama alanla-
rına erişmesi sonucunda, tüketicilerin otel seçim 
ve satın alma niyetleri (Xie vd., 2011) ile tatil 
planlama biçimleri değişmiştir (Kim ve Hardin, 
2010; Erdem ve Cobanoglu, 2010). Geçmişte 
pazarlamacılar bilginin nasıl sunulacağını ve 
tüketileceğini dikta ederken, şimdi ise kullanıcılar 
kontrolü ele almış bulunmaktadır (O’Connor, 2010). 
Hem tüketiciler ve hem de işletmeler tarafından 
kullanımı artan ve birçok sektörde pazarlama 
faaliyetlerini derinden etkileyen sosyal medya 
kavramı, Kaplan ve Haenlein (2010) tarafından 
Web 2.0’nin fikri ve teknolojik temeli üzerine inşa 
edilmiş ve kullanıcı merkezli içeriğin oluşturulma-
sını ve değişimini olanaklı kılan bir grup internet 
tabanlı uygulamalar olarak tanımlanmaktadır 
(Kaplan ve Haenlein, 2010). Tanımda üzerinde 
durulan Web 2.0 ve kullanıcı merkezli içerik 
kavramların irdelenmesi, sosyal medya tanımının 
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Web 2.0 kavramı, 
Web’in içerik ve uygulamalarının oluşturulması 
ve yayınlanmasının bireyler tarafından ziyade 
tüm kullanıcıların katılımı ve işbirliği içerisinde 
sürekli değişen bir yapıda kullanılması olarak ifade 
edilirken, kullanıcı yaratımlı içerik kavramı ise, 
son kullanıcılar tarafından oluşturulan ve kamuya 
açık çeşitli medya içeriği biçimlerini tanımlamak 
için kullanılmaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010). 
Bir içeriğin kullanıcı merkezli içerik olarak ta-
nımlanabilmesi için, öncelikle içeriğin ya kamuya 
açık olması ya da seçilmiş bir grubun erişimine 
açık bir sosyal ağda yayınlanmış olması, daha 
sonra içeriğin bir yaratıcı çaba sonucu oluşması 
gerekliliği (mevcut bir yazının veya yorumun 
kopyalanması ve paylaşılması kullanıcı merkezli 
içerik olarak tanımlanamayacaktır) ve son olarak 

içeriğin profesyonel alışkanlık ve uygulamalar 
dışında oluşturulması olarak üç temel gereksinim 
bulunmaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010). Ay-
rıca ilgili literatür incelendiğinde sosyal medya 
kavramının zaman zaman sosyal web siteleri, 
kullanıcı merkezli medya, kullanıcı merkezli 
içerik, web 2.0 ve sosyal ağlar terimleriyle aynı 
olarak kullanıldığı görülmektedir (Chan ve Guillet, 
2011). Bununla birlikte sosyal medya siteleri bir 
bütün olarak ele alınabileceği gibi özelliklerine 
göre de (sosyal ağ siteleri, facebook, google +, 
linkedin; sosyal paylaşım siteleri, youtube, flickr; 
sanal dünyalar, second life, kaneva; Mikro blog, 
twitter) bölümlendirmeye gidilebilir (Bayram 
ve Bayram, 2013). Bu kategorilere bloglar ve 
bir çok alanda tüketiciler/kullanıcılar tarafından 
oluşturan yorum siteleri, özellikle konaklama, 
yiyecek-içecek ve ulaşım gibi temel turizm 
bileşenlerine yönelik yorum sunan sosyal ağlar 
(tripadvisor, foodspotting vb.) ayrı bir bölüm 
olarak değerlendirilebilir (Bayram ve Bayram, 
2013). Chan ve Guillet, (2011) ise yorum siteleri 
için geribildirim siteleri ifadesini kullanmaktadır. 

Sosyal medya yeni bir dağıtım kanalı oluştu-
rurken bir yandan da pazarlama çalışmaları 
için derinlemesine incelenmesi gereken bir alan 
oluşturmuştur (McCarthy, Stock ve Verma, 2010). 
Sosyal medya ve kullanıcı yorumlarına ilişkin 
istatistiksel veriler etkileyici bir hal aldıklarından 
günümüz şartlarında sadece geleneksel medya 
kanallarıyla pazarlama faaliyetlerini yapmak 
yeterli olmayacaktır (Chan ve Guillet, 2011). 
Konaklama işletmeleri, sosyal medya araçlarını 
etkin bir biçimde kullanarak mevcut ve potansiyel 
tüketicilerinin davranışları hakkında kolayca ve 
derinlemesine bilgi edinme imkânına kavuşa-
bilirler. Geçmiş dönemde tüketiciler belirli bir 
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marka, ürün ya da işletme hakkındaki düşünceleri 
öğrenmek için etrafındaki kişilerin görüşlerine 
başvururlar ve bu konu pazarlama yazınında 
ağızdan ağza iletişim (WOM-Word of Mouth) 
olarak bilinmekte (Sarıışık ve Özbay, 2012) ve 
“diğer tüketicilerin belli ürün ve hizmetlerin veya 
onların satıcılarının karakterleri, kullanımı veya 
sahipliği hakkındaki tüm gayri resmi iletişimler 
olarak” tanımlanmaktadır (Hennig-Thurau ve 
Walsh, 2003:51). Bundan dolayı geleneksel 
ağızdan ağza iletişim tüketicilerin satın alma 
davranışları üzerine önemli derecede etkisi olan 
etkili bir pazarlama aracı olarak görülmektedir 
(Kim vd. 2011). Teknolojik gelişmeler (Akar, 
2009) ve internet uygulamalarının yaygınlaşması 
ağızdan ağza iletişiminin yeni bir boyut kazan-
masını sağlamıştır (Sarıışık ve Özbay, 2012). Bu 
boyut ile ağızdan ağza iletişim çevrim içi sosyal 
ağlar üzerinden yapılır hale gelmiştir. Bu sosyal 
ağlar da sosyal medya kavramının içinde yer alan 
ürün yorum siteleridir(Au, Law, ve Buhalis, 2010; 
Au, Buhalis, ve Law, 2009). Bu tarz ürün yorum 
sitelerinin konaklama sektörünü de etkiler bir hal 
almasından dolayı elektronik ağızdan ağza iletişi-
min (eWOM) tüketicilerin satın alma kararındaki 
rolünün anlaşılması önem arz etmektedir (Xie vd., 
2011; Kim vd. 2011). Bu konuda yapılan birçok 
araştırma ve bu araştırmalar üzerine çalışmalar 
bulunmaktadır (Jung ve Kim, 2012; Sarıışık ve 
Özbay, 2012; Cheung ve Thadani, 2010; Matos ve 
Rossi, 2008). Tüketiciler çevrimiçi otel yorumlarını 
güven, kalite, içini rahatlatma ve risk azaltma gibi 
amaçlar için kullandıklarını, geleneksel ağızdan 
ağza iletişimden farklı olarak elektronik ağızdan 
ağza iletişimi kolaylığa ek olarak kalite için tercih 
ettiklerini  belirtilmektedir (Kim vd., 2011). 

2012 yılında dünya geneli sosyal ağ kullanıcıla-
rının sayısı 1.47 milyar iken, % 18 artış ile 2013 
yılında bu sayı 1.73 milyara ulaşmıştır, yaklaşık 
olarak dünya genelindeki her dört kişiden biri 2013 
yılında sosyal ağ kullanmakta ve 2017 yılında 
ise küresel sosyal ağ kullanımının 2.55 milyar 
kişiye ulaşması tahmin edilmektedir (eMarketer, 
2013a). Avrupalı tüketiciler ayda ortalama 25.9 
saat çevrimiçi vakit geçirirken, bunun her dört 
dakikada birini sosyal ağlarda harcamaktadırlar 
(comScore, 2012). Kişisel seyahat edenlerin 
% 4’ı, iş seyahati yapanların % 54’ü seyahat 
deneyimlerinin paylaşmak için sosyal ağları 
kullanmaktadır (Google, 2012b). 

İş amaçlı seyahat edenlerin % 39’u konaklama 
işletmesiyle ilgili karar verirken işletmeye ait 
kullanıcı yorumlarının olmasının karar vermesinde 
önemli bir rol oynadığını belirtirken, bu oran iş veya 
zorunluluk dışında bir sebeple seyahat edenlerde 
% 50’dir (Google, 2012c). Alışveriş yapanların 
%92’si ürünler hakkında yorum okumakta, bunların 
% 46’sı ise kararlarında tüketici yorumlarından 
etkilendiğini belirtmektedirler (ChannelAdvisor, 
2010). Yeni nesil tüketicilerin %51’i satın alma 
kararında tüketici yorumlarının, ailelerinden ve 
arkadaşlarından gelen tavsiyelerden daha etkili 
olduğunu belirtmektedirler (Bazaarvoice, 2012). 
28.000 internet kullanıcısına yapılan bir araştırma-
ya göre, katılımcıların %70’i çevrimiçi kullanıcı 
yorumlarına güvenmektedir (Nielsen, 2012). 
Sosyal ağlarda geçirilen sürenin ve kullanımının 
artmasıyla birlikte kullanıcı yorum ve derecelen-
dirmelerin önemi de artmaktadır. Amerika’daki 
her dört kullanıcıdan biri geleneksel alışverişler 
için çevrimiçi kullanıcı yorumlarını dikkate 
almaktadır (eMarketer, 2013a).  Amerikalıların 
% 41’i (eMarketer, 2012a), bir diğer araştırmaya 
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göre % 58’i sosyal ağlarda işletmeler ile ilgili 
kullanıcı yorumlarının görmelerinin markaya olan 
güvenlerini arttırdığını belirtmektedir (eMarketer, 
2013b). Ayrıca akıllı cep telefonu kullananların % 
34’ü ve tablet bilgisayar kullananların da % 48’i 
bu cihazlarını tatil planlarken kullanıcı yorumlarını 
okumak için kullanmaktadırlar (Google, 2012a). 

Bu çalışmada, konaklama tesislerine yönelik 
tüketici yorumlarını barındıran websiteleri içinde 
en popüler (Law, 2006)  ve seyahat tüketicileri 
için en büyük çevrimiçi sosyal ağ olması sebe-
biyle TripAdvisor (O’Connor, 2010; Law, 2006) 
üzerinden konaklama tesislerine ait kullanıcı 
yorumlarının değerlendirilmesi ile memnuniyetin 
konaklama tesislerinde hangi alanlarda olduğu ve 
tüketicilerin bunları ifade ederken hangi kelimeleri 
sıkça kullandıkları ortaya çıkarılmıştır.

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırmanın temelinin dayandığı veriler www.
tripadvisor.com adresinde tüketiciler tarafından 
oluşturulmuş konaklama tesislerine ait yorum-
lardan/görüşlerden oluşmaktadır. Tablo 1’deki 
konaklama tesislerinin seçiminde temel kıstas 
Pamukkale ve Karahayıt destinasyonlarında bu-
lunan konaklama tesis belgesi sahibi olmalarıdır. 

Araştırmada TripAdvisor.com’un seçilmesinin 
temel nedeni, TA alanında ilk ve önde gelen ve 

milyonlarca internet kullanıcısı tarafından ter-
cih edilen popüler bir seyahat ve turizm yorum 
paylaşım sitesi olmasıdır. Bununla birlikte, TA 
alanında en fazla yorum bulunduran site olması 
hem de güvenliğe ve gerçekliğe verdiği önem 
ile tüketiciler tarafından öncelikli olarak tercih 
edilen yorum paylaşım sitelerinden birisi olması 
da ayrıca önemlidir. Araştırma kapsamında TA’da 
Pamukkale ve Karahayıt destinasyonlarında 
bulunan konaklama tesislerine ilişkin 3.651 adet 
kullanıcı yorumu ve değerlendirmesi bulunmak-
tadır. Kullanıcıların TA’da bu tesislere yönelik 
yaptıkları değerlendirmelerin İngilizce yazılanlar 
incelenirken, zaman kısıdı ve verilerin güncel 
olmasının uygun görülmesi nedeniyle kullanıcı-
lar tarafından yapılan son 100 değerlendirmeler 
çalışmaya dâhil edilmiştir. Böylelikle toplamda 
1.315 adet kullanıcı yorumu analiz edilmiş, tüm 
yorum ve değerlendirmelerin % 36’sı çalışma 
kapsamında incelenmiştir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırma kapsamında Pamukkale ve Karahayıt 
destinasyonlarında bulunan konaklama tesislerine 
ait 3.651 adet kullanıcı yorumundan 1.315 adet 
yorum değerlendirilmiş, böylelikle tüm yorum ve 
değerlendirmelerin % 36’sı çalışma kapsamında 
incelenmiştir.
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Tablo 1: Pamukkale ve Karahayıt Destinasyonunda Bulunan Konaklama Tesislerine İlişkin 
Çevrimiçi Tüketici Yorumlarının Genel Değerlendirmeleri
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1 577 100 380 168 23 3 3
2 501 100 359 102 23 8 9
3 295 100 186 86 20 3 0
4 68 40 49 15 1 2 1
5 116 87 73 23 5 6 9
6 22 11 12 8 0 2 0
7 74 37 33 31 6 4 0
8 30 17 13 7 4 2 4
9 101 55 35 38 13 7 8

10 72 35 28 31 8 1 4
11 88 62 35 19 14 6 14
12 272 100 125 63 37 24 23
13 267 100 44 111 79 22 11
14 43 22 6 15 14 4 4
15 138 19 31 13 23 21 50
16 279 100 27 55 109 56 32
17 192 94 26 59 55 35 17
18 28 14 6 14 4 4 0
19 194 100 14 57 74 34 15
20 93 48 7 32 30 18 6
21 36 19 1 10 16 7 2
22 36 4 2 5 15 8 7
23 13 7 0 4 3 5 1
24 16 6 1 6 2 3 4
25 10 6 1 1 1 2 5
26 6 4 1 0 0 0 5
27 23 5 0 2 2 3 16
28 16 10 0 4 0 1 11
29 26 9 2 4 6 5 9
30 19 7 0 3 1 4 11

Topl. 3651 1315 1497 986 588 300 280
Yüzde 36 41 27 16 8 7
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Tablo 1’de konaklama tesislerinin TripAdvisor 
üzerindeki toplam yorumlarının (3651) dağılımı 
görülmektedir. Buna göre Pamukkale ve Ka-
rahayıt destinasyonlarında bulunan konaklama 
tesisi belgesine sahip tesislere yönelik yapılan 
değerlendirmelerin % 41’i (1497) ‘mükemmel’ 

olarak ifade edilmiştir.  ‘Çok iyi’ olarak yapılan 
değerlendirmeler, toplam değerlendirmelerin % 
27’si (986) iken ‘ortalama’ olarak ifade edilenler 
% 16’sı (588), ‘kötü’ olarak belirtilenler %8’i 
(300) iken ‘berbat’ olarak ifade edilenlerin ise 
% 7’si (280) olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Pamukkale ve Karahayıt Destinasyonlarında Bulunan Konaklama Tesislerinde Ko-
naklayanların İşletmelere Yönelik Algılamaları

Mükemmel

%

Çok iyi

%

Ortalama

%

Kotu

%

Berbat

%

Aritmetik 
Ortalama

Standart 
Sapma

Yer 44,2 29 19,4 4,6 2,7 4,0741 1,03018
Temizlik 44,4 24,3 18,1 7,7 5,5 3,9434 1,19462
Değer 44,6 19 19,8 8,9 7,8 3,8367 1,29342
Hizmet 45,5 17,6 19,6 8,9 8,3 3,8317 1,31473
Uyku Kalitesi 39,9 25,4 19 8,7 6,9 3,8287 1,23628
Odalar 30,6 28,1 22,6 10,5 8,2 3,6239 1,24546
Genel 
Değerlendirme

40,2 22,7 18,6 10,8 7,7 3,7696 1,28839

ablo 2’de Pamukkale ve Karahayıt destinasyonla-
rında bulunan konaklama tesislerinde tüketicilerin 
altı ana başlıkta yaptıkları değerlendirmelere 
yer verilmiştir. Aritmetik ortalamalara göre 
konaklayanlar, tesislerin en çok yerini (konum) 
beğenmektedirler. Konaklayanlar tarafından 
ikinci sırada en çok beğenilen özellik ise te-
mizlik olmuştur. Bunu sırasıyla değer, hizmet 
ve uyku kalitesi almaktadır. En son sırada ise 
odalar yer almaktadır. Aritmetik ortalamalar göz 
önüne alındığında bu tesislerde konaklayanların 
tesisleri beğenme oranlarının yüksek olduğu 
rahatlıkla söylenebilecektir. Bununla birlikte bir 
sıralama yapıldığında tesislerin en çok beğenilen 
özelliğinin yer iken en az beğenilen özelliği ise 
odalar olmuştur. 

Tablo 2’deki verilerden yola çıkarak oluşturulan 
Şekil 1’e göre konaklama tesislerine yönelik 
değerlendirme yapan konukların ‘yer’ boyutu 
temelinde % 44,2’si mükemmel, % 29’u çok iyi 
belirtirken % 19,4’ü ortalama, % 4,6’sı kötü ve 
% 5,5’i berbat olarak derecelendirme yaptıkları 
görülmektedir. ‘Değer’ boyutuna ilişkin yapılan 
değerlendirmelere bakıldığında yorum yazanların 
% 44,6’sı mükemmel, % 19’u çok iyi belirtirken 
% 19,8’i ortalama, % 8,9’u kötü ve sadece % 
7,8’si berbat olarak derecelendirme yapmıştır. 
Diğer bir boyut olan ‘hizmete’ ilişkin dağılımlara 
bakıldığında ise tüketicilerin % 45,5’i mükemmel, 
% 17,6’sı çok iyi belirtirken % 19,6’sı ortalama, 
% 8,9’u kötü ve % 8,3’ü berbat olarak değerlen-
dirme yaptıkları görülmektedir.
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olmuştur. Bunu sırasıyla değer, hizmet 
ve uyku kalitesi almaktadır. En son 
sırada ise odalar yer almaktadır. 
Aritmetik ortalamalar göz önüne 
alındığında bu tesislerde 
konaklayanların tesisleri beğenme 
oranlarının yüksek olduğu rahatlıkla 
söylenebilecektir. Bununla birlikte bir 
sıralama yapıldığında tesislerin en çok 
beğenilen özelliğinin yer iken en az 
beğenilen özelliği ise odalar olmuştur.  

Tablo 2’deki verilerden yola çıkarak 
oluşturulan Şekil 1’e göre konaklama 
tesislerine yönelik değerlendirme yapan 
konukların ‘yer’ boyutu temelinde % 
44,2’si mükemmel, % 29’u çok iyi 

belirtirken % 19,4’ü ortalama, % 4,6’sı 
kötü ve % 5,5’i berbat olarak 
derecelendirme yaptıkları 
görülmektedir. ‘Değer’ boyutuna ilişkin 
yapılan değerlendirmelere bakıldığında 
yorum yazanların % 44,6’sı mükemmel, 
% 19’u çok iyi belirtirken % 19,8’i 
ortalama, % 8,9’u kötü ve sadece % 
7,8’si berbat olarak derecelendirme 
yapmıştır. Diğer bir boyut olan 
‘hizmete’ ilişkin dağılımlara 
bakıldığında ise tüketicilerin % 45,5’i 
mükemmel, % 17,6’sı çok iyi 
belirtirken % 19,6’sı ortalama, % 8,9’u 
kötü ve % 8,3’ü berbat olarak 
değerlendirme yaptıkları görülmektedir. 

Şekil 1: Pamukkale ve Karahayıt Destinasyonlarında Bulunan Konaklama 
Tesislerinde Konaklayanların Algılamaları 

 

 
 

 

 

‘Uyku kalitesi’ boyutuna ilişkin 
değerlendirmelerde ise tüketicilerin % 
39,9’u mükemmel, % 25,4’ü çok iyi 
belirtirken % 19’u ortalama, % 8,7’si 
kötü ve sadece % 6,9’u berbat olarak 
belirtmiştir. Konaklayanların ‘odalar’ 
algılarına yönelik değerlendirmelerine 

bakıldığında ise % 30,6’sı mükemmel, 
% 28,1’i çok iyi belirtirken % 22,6’sı 
ortalama, % 10,5’i kötü ve sadece % 
8,2’si berbat olarak belirtmiştir. 
Konaklayanların ‘genel değerlendirme’ 
boyutuna yönelik değerlendirmelerine 
bakıldığında ise % 40,2’si mükemmel, 
% 22,7’si çok iyi belirtirken % 18,6’sı 
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‘Uyku kalitesi’ boyutuna ilişkin değerlendir-
melerde ise tüketicilerin % 39,9’u mükemmel, 
% 25,4’ü çok iyi belirtirken % 19’u ortalama, 
% 8,7’si kötü ve sadece % 6,9’u berbat olarak 
belirtmiştir. Konaklayanların ‘odalar’ algılarına 
yönelik değerlendirmelerine bakıldığında ise % 
30,6’sı mükemmel, % 28,1’i çok iyi belirtirken 
% 22,6’sı ortalama, % 10,5’i kötü ve sadece % 
8,2’si berbat olarak belirtmiştir. Konaklayanların 
‘genel değerlendirme’ boyutuna yönelik değerlen-
dirmelerine bakıldığında ise % 40,2’si mükemmel, 
% 22,7’si çok iyi belirtirken % 18,6’sı ortalama, 
% 10,8’si kötü ve sadece % 7,7’si berbat olarak 
derecelendirildiği görülmektedir. 

Genel değerlendirme ile değer, yer, uyku kalitesi, 

odalar, temizlik ve hizmet arasındaki ilişki tablo 

3’te belirtilmiştir. Genel değerlendirmeyi, değer, 

yer, uyku kalitesi, odalar, temizlik ve hizmet de-

ğişkenlerin önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. 

Genel değerlendirmeyi en iyi açıklayan değişkenin 

hizmet olduğu, sırasıyla değer, odalar, temizlik 

ve uyku kalitesinin geldiği görülmektedir. Bu 

sonuçlara göre; hizmet, değer, odalar, temizlik ve 

uyku kalitesi arasında pozitif bir ilişki bulunmakta, 

fakat yer ile genel değerlendirme arasında pozitif 

bir ilişki bulunmamaktadır.

Tablo 3: Pamukkale ve Karahayıt Destinasyonlarında Bulunan Konaklama Tesislerinin Ge-
nel Değerlendirmesini Etkileyen Unsurlar

Değişkenler Beta t Sig t
Değer ,277 11,042 ,001
Yer ,019 1,223 ,222
Uyku Kalitesi ,102 4,609 ,001
Odalar ,236 9,601 ,001
Temizlik ,104 4,665 ,001
Hizmet ,289 12,602 ,001



146

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
October / November / December Winter Term Volume: 3 Issue: 10 Year: 2014

ID:177  K:192   Jel Kodu: Y-Z

Pamukkale ve Karahayıt destinasyonlarında 
bulunan konaklama tesislerinde konaklayanların 
tesis hakkındaki yorumlarda en sık kullandıkları 
kelimeler dikkate alındığında başlıklarda önce-
likle “great”, “good” ve beşinci sırada yer alan 
“nice” gibi memnuniyet ifadesi olarak kullanılan 
kelimelerin tercih edildiği görülmektedir. Üçün-
cü olarak konaklama ile ilişkili olarak “stay” 
kelimesinin kullanıldığı görülmüştür. Dördüncü 
sırada “place” ve altıncı sıradaki “location” ke-
limeleri ile otel tesislerinin konumunun önemi 
vurgulanmıştır. Dolayısıyla TA’da Pamukkale 
bölgesindeki konaklama tesislerine ilişkin yazılan 
yorumların başlıkları incelendiğinde öncelikli 
olarak memnuniyet ifade edici kelimelerin tercih 
edildiği, sonrasında konaklamaya ilişkin kelimeler 
ve işletmelerin konumuna işaret eden ifadelerin 
kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

Konaklama tesisleri hakkında TA sitesine yazılan 
yorumların metinleri incelendiğinde ise tüketici-
lerin öncelikli olarak “room” kelimesiyle odalara 
dikkat çektikleri görülmektedir. İkinci en sık 
kullanılan kelimenin “good” olması tüketicilerin 
memniyetlerini ifade ettikleri söylenebilecektir. 
Üçüncü sırada “pool” kelimesinin olması Pa-
mukkale bölgesindeki konaklama tesislerinin 
havuzlarına dikkat çekildiğinin göstergesidir. 
Dördüncü sırada kullanılan kelime ise “break-
fast” olmuştur. Bu da konaklayanların kahvaltıyı 
önemli bir değerlendirme kriteri olarak gördük-
lerinin ifadesidir. Beşinci sırada yer alan “clean” 
kelimesi ise tüketicilerin temizlik konusundaki 
hassasiyetlerini göstermektedir. Dolayısıyla 
yorumların metinlerde geçen kelimelerin analiz 
edilmesiyle Pamukkale bölgesinde konaklayan-
ların otel işletmelerini değerlendirirken öncelikli 
olarak odaları, havuzları, kahvaltıyı ve temizliği 
dikkate aldıkları söylenebilecektir. 

Tablo 5: Pamukkale ve Karahayıt Testinasyonlarında Bulunan Konaklama Tesislerinde Ko-
naklayanların İşletme Hakkındaki Yorumlarda En Sık Kullandıkları Kelimeler

Metin Başlık

Kelimeler Sayı Yüzde Kelimeler Sayı Yüzde

room 1874 2,25 great 155 3,52

good 818 0,99 good 129 2,93

pool 816 0,98 stay 108 2,45

breakfast 605 0,73 place 90 2,04 

clean 584 0,70 nice 85 1,93

stay 582 0,70 location 73 1,66

food 562 0,68 best 71 1,61

staff 537 0,65 friendly 66 1,50

night 518 0,62 value 65 1,48

great 490 0,59 excellent 54 1,23

nice 467 0,56 staff 49 1,11
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stay 457 0,55 room 48 1,10

dinner 455 0,55 clean 33 0,75

place 402 0,48 service 33 0,75

tour 360 0,43 comfortable 29 0,66

friendly 353 0,43 experience 29 0,66

thermal 334 0,40 food 29 0,66

Small 282 0,34 perfect 28 0,64

helpful 265 0,32 pool 28 0,64

buffet 263 0,32 family 27 0,61

comfortable 257 0,31 wonderful 27 0,61

family 244 0,29 thermal 25 0,57

restaurant 233 0,28 worst 20 0,45

travertines 232 0,28 fantastic 18 0,41

bathroom 225 0,27 price 18 0,41

best 224 0,27 hospitality 17 0,39

service 220 0,26 amazing 16 0,36

location 216 0,26 budget 16 0,36

pools 213 0,26 view 16 0,36

excellent 193 0,23 beatiful 12 0,27

SONUÇ

Araştırma kapsamında Pamukkale ve Karahayıt 
destinasyonlarında bulunan konaklama tesisi 
belgesine sahip işletmelere yönelik yapılan 
değerlendirmelerin % 41’i (1497) ‘mükemmel’ 
olarak ifade edilmiştir.  ‘Çok iyi’ olarak yapılan 
değerlendirmeler, toplam değerlendirmelerin % 
27’si (986) iken ‘ortalama’ olarak ifade edilenler 
% 16’sı (588), ‘kötü’ olarak belirtilenler %8’i 
(300) iken ‘berbat’ olarak ifade edilenlerin ise 
% 7’si (280) olduğu görülmektedir. 

Pamukkale ve Karahayıt destinasyonlarında 
bulunan konaklama tesisler altı ana başlıkta in-

celendiğinde tüketiciler, tesislerin en çok yerini 
beğenmektedirler. Pamukkale bölgesindeki otel 
işletmelerinin konumlarının tüketiciler tarafından 
en çok beğenilen özellik olması, bölgede bulunan 
işletmelerin konum olarak birbirine çok benzer, 
küçük bir alan ve homojen bir yapıda bulanmala-
rından dolayı olduğu düşünülmektedir. Bununla 
birlikte işletmelerin Pamukkale’ye çok yakın 
olması, tesislerin büyük turizm merkezlerine 
kolay ulaşılabilir noktada olması da göz önünde 
bulundurulduğunda işletmelerin konumlarının 
tüketiciler tarafından beğenilmesi açıklanabile-
cektir. Tüketiciler tarafından ikinci sırada yer 
verilen ise temizlik olmuştur. Bunu sırasıyla 
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değer, hizmet uyku kalitesi ve odalar almaktadır. 
Odaların, işletmelerin özellikleri içerisinde en 
az beğenilen kısımlar olması dikkat çekici bir 
sonuç olarak değerlendirilmektedir. Buna göre 
tüketicilerin odalara yönelik beklentilerinin tam 
olarak karşılanmadığı düşünülmektedir. Oysaki 
Pamukkale bölgesindeki ortalama kalış süresi 
düşük iken yani odalarda geçirilen süre benzer 
tatil bölgelerine oranla çok daha az iken odaların 
beğenilmediği düşünüldüğünde konaklama sürele-
rinin uzamasıyla birlikte odalarla ilgili şikâyetlerin 
artarken memnuniyetin daha da azalacağı tahmin 
edilmektedir. Bundan dolayı Pamukkale bölge-
sindeki otel işletmelerinin odalarını (tasarım, 
mobilya, boya vb.) yeniden gözden geçirmeleri 
faydalı olacaktır. 

TA, sitesinde kullanıcılar genel olarak üç aşamada 
değerlendirme yapmaktadırlar. Bunlar işletmelerin 
genel olarak kritiğinin yapıldığı; genel değer-
lendirme aşaması,  yer, uyku kalitesi, odalar, 
temizlik, hizmet ve değer gibi altı alt boyuttan 
oluşan değerlendirmelerin yapıldığı aşama ve 
tüketicilerin işletmeye ait düşüncelerini metin 
olarak ifade ettikleri, yorumların oluşturulduğu 
aşamadır. Dolayısıyla bir tüketicinin işletmeyle 
alakalı olarak genel değerlendirmesini bu alt 
boyuttan hangisi veya hangilerinin en çok etkile-
diği, diğer bir ifade ile yer, uyku kalitesi, odalar, 
temizlik, hizmet ve değerin hangisinin iyi ya da 
kötü olması tüketicinin genel değerlendirmesinin 
derecesini azaltmakta veya artırmakta olduğunun 
anlaşılması işletmeler ve yöneticiler açısından 
önem arz etmektedir. Yöneticiler, tüketicilerin 
işletmeleri değerlendirirken hangi kriterlere 
daha çok önem verdiğini öğrenebilecekler ve 
buna göre yönetim ve pazarlama stratejilerini 
uygulayabileceklerdir. Bu durumu anlamaya 

yönelik yapılan analizler neticesinde konaklama 
işletmelerinin genel değerlendirmesini en çok 
hizmet alt boyutunun etkilediği görülmektedir. 
Diğer bir ifadeyle işletmelerin hizmetinden 
memnun kalan tüketiciler, genel anlamda o te-
sise yüksek değerlendirme puanı vermektedirler. 
Genel değerlendirmeyi hizmetten sonra en çok 
etkileyen ikinci unsur ise değer olmuştur. Değer, 
tüketicilerin ödedikleri ücret karşılığında aldıkları 
hizmeti ifade etmektedir. Genel değerlendirme-
yi en iyi açıklayan değişkenin hizmet olduğu, 
ikinci olarak değer geldiği, üçüncü olarak odalar 
geldiği, dördüncü olarak temizlik geldiği ve son 
olarak uyku kalitesinin geldiği görülmektedir. Bu 
sonuçlara göre; hizmet, değer, odalar, temizlik ve 
uyku kalitesi arasında pozitif bir ilişki bulunmakta, 
fakat yer ile genel değerlendirme arasında pozitif 
bir ilişki bulunmamaktadır.

İleri araştırmalarda işletmelerin sınıflarına göre 
kıyaslamaların yapılması, metinlerin daha derin-
lemesine analize tabi tutulması ve bölgeler arası 
analizlerin yapılması da faydalı olacaktır.
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DR. Kürsad GÜLBEYAZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşad SERTBAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşad ZORLU AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Levent BAYRAKTAR ATAKENT VETERINARY MEDICINE

DR. Lütfiye OKTAR İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Macide ŞOĞUR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahmut HIZIROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ANIK BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet BULUT GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜNAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Hayrullah AKYILDIZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Metin HÜLAGÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet İNBAŞI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet YORULMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖCAL ÖZBİLGİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZDEMİR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Melike Lale GÜLER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Menderes KABADAYI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mesut İDRİZ GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin AYCIL GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin AYCIL GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin SAYIN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin YILMAZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Michail KALOGIANNAKIS UNIVERSITY OF CRETE, FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF 
PRESCHOOL EDUCATION

DR. Mustafa ÇOLAK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KESKİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa TALAS NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa UĞURLU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa USLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa ÖNER UZUN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu TÜRKMEN TÜRKİYE HERKEZ İÇİN SPOR FEDERASYONU

DR. Mümtaz SARIÇİÇEK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Naim DENİZ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
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DR. Natık RZAZADE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Necdet AYSAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nejla GÜNAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Neylan ZİYALAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilah YETKİN İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilay KARAKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Nur DİLBAZ ALACAHAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuray EKŞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurgül ÖZDEMİR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurhan TEKEREK ULUDAĞ UNIVERSITY

DR. Nurhayat ÇELEBİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nusret RAMAZANOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Okan TUNA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman KABAKÇILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DR. Osman TİTREK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman YILDIZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman İMAMOĞLU ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Paul KAWACHI FRSA (Fellow of the Royal Society of Arts)

DR. Pelin AVŞAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan ERDEM SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan GÖKBUNAR CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

ÖĞR.GÖRV. Ranamarcella ÖZENÇ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Recai COŞKUN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep KAYMAKCAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep TARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sacit ADALI TURGUT ÖZEL ÜNİVERSİTESİ

DR. Salih Zeki İMAMOĞLU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR. Salih ÖZTÜRK GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Sami MENGÜTAY HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Seçil BAL TAŞTAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sefer GÜMÜŞ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Selahattin KARABINAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selami GÜNEY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Semih YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Semih YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap MUNGAN AY MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar AYAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar ERDURMAZ GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar TOK EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Servet YAŞAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Seviç KÖSE CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç GÜNEL HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel ARSLAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
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DR. Sibel KARGIN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Simon STOBART TEESSIDE UNIVERSITY THE SCHOOL OF COMPUTING (DEAN)

DR. Sinan BOZKURT MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sinem TUNA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner ESMER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat CANOĞLU MARMARA UNIVERSITY

DR. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DR. Suzan Suzi TOKATLI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman ÖZDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Süphan NASIR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Süreyya SAKINÇ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Tarkan KAÇMAZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Tunç ÖZBEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Turgay BİÇER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Türkay BULUT HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur TÜRKMEN AYFON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ufuk ALPKAYA MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Vahit CELAL AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

DR. Vedat BAL GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Veysel KÜÇÜK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz YILDIZ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yaşar TATAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim ÇAM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim EROL CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yener ÖZEN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Yeşim Bektaş ÇETİNKAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. İlhami YÜCEL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İlknur TÜTÜNCÜ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas YAZAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. İrfan GÜLMEZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İrfan GÜNSEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

DR. İsmail AYDOĞAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. İsmail GÜLEÇ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. İsmet EMRE BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf MİRİŞLİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yüksel PİRGON SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Yılmaz KARADENİZ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Zahit SERARSLAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeki KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeliha YAZICI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep Çiğdem UYSAL ÜREY ÇANKAYA UNIVERSTY

DR. Özay ÖZPENÇE PAMUKKALE UNIVERSITY
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DR. Özbay GÜVEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Özgür AY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Özgür Kasım AYDEMİR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Özlem GÖRÜMLÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şaban KAYIHAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şahika KARACA ERCİYES UNİNVERSİTESİ

DR. Şakir BATMAZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem ARIKBOĞA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şerif Ali BOZKAPLAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şükran Güzin ILICAK AYDINALP KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR. A. Gamze Yücel IŞILDAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. A.Evren ERGİNAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Adem ÇABUK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet AKIN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet AKŞİT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet ERGÜLEN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet İMANÇER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet İNAM ODTÜ

DR. Ahmet Burçin YERELİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet Ercan GEGEZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet Faruk AYSAN BOĞAZİÇİÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet Faruk DOĞAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet GÜNAY BALIKESİRÜNİVERSİTESİ

DR. Alev FATOŞ FARSA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Alev Fatoş PARSA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali HALICI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali Osman UYSAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali PULAT UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DR. Alptekin YAVAŞ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Arif TUNÇEZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Aslı ERİM ÖZDOĞAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Atik KULAKLI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayda ÇELEBİOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayfer BUDAK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayfer TANRIVERDİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayhan AYTAÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayhan ÖZŞAHİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Aykut LENGER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Aykut GÜL OSMANİYE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayla ALTINTEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Aylin NAZLI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayse Sezen BAYOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Aytekin ALBUZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayten AKATAY ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
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DR. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe OKANLI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe Meral TÖREYİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe MURATHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen HİÇ GENÇER BOSTON ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen KORUKOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen TEMEL EĞİNLİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen TOKOL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen Altun ADA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Banu KEMALOĞLU ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Barış KARAELMA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Barış KAYA ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Belgin AYDINTAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belgin GÖKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belma FIRLAR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Besim AKIN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Beyhan ÖZTÜRK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Bilgehan GÜVEN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Birol DOĞAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Burcu ARACIOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Burhanettin FARİZOĞLU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Bülent GÜLÇUBUK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit AYDEMİR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit GÜNGÖR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cemal ZEHİR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR. Cengiz AKBULAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Cengiz ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Cevat BİLGİN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cumhur ASLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Çağlan Karasu BENLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin BEKTAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin YAMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Çiller HATİPOĞLU ODTÜ

DR. Dilek DEMİRHAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Doğan BIÇKI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Durmuş Ali BAL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül ÇETİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül GÜREL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Eda PURUTÇUOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Efsun Ezel ESATOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ela Ayşe KÖKSAL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Elçin MACAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Elif ÇEKİCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ
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DR. Elif ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR Emine ÖZMETE ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal EKİCİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal ZORBA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdemir GÜNDOĞMUŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdinç KARADENİZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdoğan GÜNEŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erhan IŞIKLAR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ertuğrul GELEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Esin ÖZKAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Esma Görkem KAYAALP ERSOY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Eva ŞARLAK IŞIK ÜNİVERSİTESİ

DR. Faruk KARACA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatih KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma Ali SİNANOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma PAKDİL BAŞKEN ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatoş GERMİRLİ BABUNA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fehmi TUNCEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Feriha YILDIRIM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Figen GÜRSOY ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Fikret GÜLAÇTI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Filiz GİRAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Fusun TOPSÜMER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gaye ÖZDEMİR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gögçe UYSAL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Görkem MERGEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülcan ERAKTAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Güldeniz EKMEN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülsen KIRLA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten BULDUKER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten HERGÜNER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülşen ERYILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Gürbüz GÖKÇEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Hacer ÖZGEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hadiye ÖZER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan SARIBAŞ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan YILDIRIM MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil TANIL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil FİDAN ANKARAÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim SAĞLAM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim TANÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hamdi GÜLEÇ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Harun ÜRER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan TATLI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
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DR. Hasan İlhan TUTALAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Havva ÖZKAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hidaye Aydan SİLKÜ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hilmi SÜNGÜ BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hülya İz BÖLÜKOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüseyin AĞIR KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüsnü ERKAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Işıl AKGÜL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim BUDAK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim YILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas KARABIYIK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas SÖZEN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. İnci KAYHAN KUZGUN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. İnci Kuyulu ERSOY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. İsa ÇELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Kağan ÖĞÜT BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Kazım GÜNER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Kerime ÜSTÜNOVA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşat YILMAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale GÜREMEN AMASYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale ORTA OKAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Lokman Hakan TECER BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahir GÜMÜŞ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahmut AKBOLAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet KAYA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet METE DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZBAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TANYAŞ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet YÜCE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Ali HAMATOĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Barış HORZUM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Devrim TOPSES ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TOP HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem GÜRÜNLÜ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem DOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem Kutlu GÜRSEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem YILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meneviş Uzbay PİRİLİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Merih Tekin BENDER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mesut TEKSAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin SABAN ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin UYAR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
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DR. Metin YAMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mevhibe ALBAYRAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mine SARAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mirza TOKPUNAR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Fatih KESLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Hanefi PALABIYIK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat AYDOĞDU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ERCAN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat KUL BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat NİŞANCI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Musa BİLGİZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa AKSOY ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa BAYRAKÇI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KAYA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KOÇ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu TÜRKMEN TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG FEDERASYONU

DR. Muzaffer ERCAN YILMAZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Müjde KER DİNÇER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mümin KARABULUT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Münevver YALÇINKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ÖZTÜRK EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ŞAKRAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. N.Oğuzhan ALTAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nalan AKDOĞAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nazan GÜNAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nergiz ÖZKURAL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin ADA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin BAYRAKTAR ERTEN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nevin YILDIRIM KOYUNCU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezahat GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezihe ŞENTÜRK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Neşet AYDIN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nihal ARIOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TOKER KILINÇ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TUTAL CHEVİRON GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilüfer DALKILIÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nimet ÖNÜR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Niyazi KURNAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuray ALTUĞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan KALAYCI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan SARAÇOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurettin ARSLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
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DR. Nurettin BİROL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuri BİLGİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Oğuz BAL GEBZE MESLEK YÜKSEK OKULU İKTİSAT BÖLÜMÜ

DR. Oğuz ÇETİN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer TURAN ODTÜ

DR. Ömer İSKENDEROĞLU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer Faruk ÇETİN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR Ömer Rıfkı ÖNDER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan SEZER ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Paşa YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Pınar TINAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Rahmi YAĞBASAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan ABACI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan AKSOY ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan GÜNGÖR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Rasim KALE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep BOZTEMUR ODTÜ

DR. Recep ÖZKAN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Remzi ALTUNIŞIK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Rezzan TATLIDİL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhettin YAZOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhet GENÇ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sadık KILIÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Safiye AKDENİZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sahavet GURDAL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sayın DALKIRAN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Sebahat ERDOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Seda ŞENGÜL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selahattin GÜRİŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk BİLGİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk KENDİRLİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk YALÇIN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk ÖZTEK MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Selman CAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver YILDIZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema BUZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema Altun YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Semiyha DOLAŞIR TUNCER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Semra DAŞÇI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap ALTUNTAŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
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DR. Serap ÇABUK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap SÖKMEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar PİRTİNİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan BENK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan EKİZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevim BUDAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÖZER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÜRETEN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel SÖNMEZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Siret HÜRSOY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Solmaz ZELYUT EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner AKKOÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner YAĞLI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat UĞUR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Sudi APAK BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman ÖVEZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ş.Emet GÜREL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şafak Ertan ÇOMAKLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şahamet BÜLBÜL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem BURNAZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem TOPLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şehnaz ERTEM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Şengül HABLEMİTOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şeref ULUOCAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Şinasi SÖNMEZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Şule YÜKSEL YİĞİTER ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tamer BUDAK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tevhit AYENGİN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Timur Han GÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuğçe TUNA MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuncay AYAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Turhan KORKMAZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tülin SÖYLEMEZOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur BATI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ülkü GÜNEY MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ümit GÜNER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Ünal BİLİR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Valide PAŞEYEVA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Vasif NABİYEV KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli DUYAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli Özer ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Volkan ÖNGEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Yakup HACI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin KÖSE ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
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DR. Yasemin YAVUZER NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz SOYKAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yaşar ÖZBAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR Yener ATASEVEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf ÇELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf GÜMÜŞ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yücel BAŞEĞİT ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer AKBAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer ÖNLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeki PARLAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zekiye UYSAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeliha KAYAALTI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep ZAFER ANKARA ÜNİVERSİTESİ
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UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Adres : Atakent Mah. Akasya 1 Evleri C2-23 Blok Kat 4 Daire 17 Halkalı Küçükçekmece İstanbul

http://www.uhbabdergisi.com

http://www.uhbabdergisi.net

http://www.uhbabdergisi.org

http://www.uhbabdergisi.info
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