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ÖN SÖZ 

Tarih metodolojisinde alanın her noktasına nüfuz edilebilmesi için 

konuların bölünmesi esas olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda Türk 

Tarihinin doğru ve detaylı incelenebilmesi için de gerek zamanlar 

gerekse konular olarak bölünmeler yapılması zorunluluktur. 

Türklerin tarih sahnesinde yer aldığı binlerce yıl içerisinde gerek 

yaşadıkları bölge gerekse Dünya, tarih, kültür ve medeniyetine önemli 

katkılarda bulundukları aşikardır. Bu katkıların gün yüzüne 

çıkarılmasındaki görev önceliği elbette ki Türk bilim insanlarına 

düşmektedir. Bu kitabın hazırlanış amacı da Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 

yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. (Afetinan, Atatürk Hakkında 

H. B., S. 297)” sözü doğrultusunda Türk bilim insanlarına kendi 

tarihilerine hizmet etme şansı vermek ve Türk çocuğunun ecdadını daha 

yakından tanımasına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Kitap’ta yer alan 24 bölüm, 27 yazar tarafından kaleme alınmıştır. Titiz 

bir araştırma süreci sonrasında ortaya çıkan eserlerin hepsi ayrı ayrı 

kıymetli olup alana katkı sağlayacağı görüşündeyiz. Bu vesile ile kitaba 

katkı sağlayan yazarlarımıza, Kitabın yayım aşamasında öncülük eden 

Prof. Dr. Necati DEMİR Hocamıza, hazırlık sürecinde desteklerini 

eksik etmeyen Öğr. Gör. Aslı UYSAL ve Öğr. Gör. Selin Asya 

YAŞAR’a hassaten teşekkürlerimizi sunarız. 

Kitabın basım sürecinde her türlü yardımı esirgemeyen İKSAD Başkanı 

Dr. Mustafa Latif EMEK ve Öğr. Gör. Salih BİLDİRİCİ Hocalarımıza 

ve İbrahim KAYA’ya teşekkürlerimizi sunarız. 

Ayrıca Kitaba sağladıkları büyük destekten dolayı Niksar Belediye 

Başkanı Sayın Özdilek ÖZCAN ve Niksar Belediyesi Etüt Proje 

Müdürü Danişmend Hüseyin ŞAHİN Beyefendilere saygılarımızı 

sunarız. 

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL 

Dr. Pınar ÇAKIR 

Ankara - 2022 
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DÂNİŞMENDLİLERİN KÖKENİ VE ATALARI 

The Origin and Ancestors of the Danishmendians 

 

Prof. Dr. Necati DEMİR 

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 

necatidemir@gazi.edu.tr ORCID: 0000-0003-0762-410X 

 

ÖZET 

Danişmendlilerin kökeni ve ataları hakkında pek çok araştırmacı emek 

harcamıştır. Fakat hala onların kökenleri ve ataları konusunda sağlam 

bilgilere ulaşılabilmiş değildir. Çünkü onların yaşadığı dönemler ile 

ilgili yazılı kaynaklar son derece sınırlıdır. Yazılan kaynakların büyük 

bir kısmı da günümüze ulaşamamıştır. Biz bu durumu dikkate alarak 

eldeki mevcut bilgileri esas alarak alan araştırmalarına başladık. Onlar 

hakkında kaynakların bahsettiği ilk mekân Buhara’dır.  Oğuz Yabgu 

Devleti 11. yüzyıldın başlarında parçalanmış, Selçuklu ailesi Buharaya 

taşınmıştır. Danişmendli Ailesi’nin de onlarla birlikte Buhara’ya gittiği, 

daha sonra yine onllarla biirlikte Horasan’a taşındığı anlaşılmaktadır. 

Daniişmend Gazi’nin Babası Dânişmend Ali Taylu Buhara’dan sonra 

İsfahan’a yerleşmiştir. Oğlu Danişmend Ahmed’i burada yetiştirmiş, 

hayata hazırlamıştır. Danişmend Ahmed, önce Azerbaycan’a daha 

sonra da Malazgirt’e gelmiştir. Sultan Alparslan’ın yanında seferlere 

katılmış. 1080 yılından sonra da Anadolu’nun doğusunu fethedip 

Danişmendli Devleti’ni kurmuştur. Tarihe de adı Melik Danişmend 

Ahmed Gazi olarak geçmiştir. Biz bildirimizde Danişmedli Devleti’ni 

kuran ailenin kökeni ve atalarını tanıtmaya çalışacağız.   

Anahtar Sözcükler: Türk tarihi, Danişmendli Devleti, Niksar.  

Abstract 

Many researchers have spent a lot of effort on the origin and ancestors 

of the Danishmen. However, it is still not possible to reach correct 

information about their origins and ancestors. Because the written 

sources about the periods in which they lived are extremely limited. 

Most of the written sources have also not survived to the present day. 

Taking this situation into account, we started field research based on 
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the available information at hand. The first place mentioned by sources 

about them is Bukhara. Oguz Yabgu State 11. it was torn apart at the 

beginning of the century, and the Seljuk family moved to Bukhara. It is 

understood that the Danishmendli Family went to Bukhara with them, 

and then moved to Khorasan together with them. Daniishmend Gazi's 

father, Daniishmend Ali Taylu, settled in Isfahan after Bukhara. He 

raised his son Danishmend Ahmed here and prepared him for life. 

Danishmend Ahmed first came to Azerbaijan, and then to Manzikert. 

He participated in expeditions alongside Sultan Alparslan. after 1080, 

he conquered the East of Anatolia and established the Danişmendli 

State. His name was also mentioned in history as Melik Danishmend 

Ahmed Gazi. We will try to introduce the origin and ancestors of the 

family that founded the Danişmedli State in our notification. 

Keywords: Turkish history, Danishmendli State, Niksar. 

GİRİŞ 

Danişmendliler, öyle görünmektdir ki Oğuz Yabgu Devleti yıkıldıktan 

sonra, baştan beri Selçuklu ailesi ile birlikte hareket etmiş,Türk tarihine 

damgasını vurmuş bir Oğuz ailesidir.  

Dânişmendliler konusunda ilk bilinenler onların atalarının Harezm 

bölgesinden gelip Selçukluların hizmetine girmesidir. Dânişmend 

Gazi’nin babası Dânişmend Ali Taylu, Selçuklu Devleti’nde muallim, 

müşavir, diplomat ve atabey (şehzadelerin eğitmeni) olarak görev 

yapmıştır.  

Dânişmendlilerin Oğuzların Çepni boyuna mensup olduğu tahmin 

edilmektedir. Zira Dânişmendlilerin ilk başkenti Sivas’ta, Çepnilere ait 

yer isimlerinin çokluğu hemen dikkat çekmektedir: 

Ebu Bekr-i Tihranî, Kitab-ı Diyarbakiriyye’de Kadı Burhaneddin’in 

hâkimiyet bölgesi içerisinde, Çepni adlı bir yer zikretmektedir. 

Çepni’nin, Sivas’ın kazalarından birisi olduğu tahmin edilmektedir1.  

 
1  Ebu Bekr-i Tihranî, Kitab-ı Diyarbakiriyye, (Çeviren: Mürsel Öztürk), Ankara 

2001, s. 39.  
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1455 tarihli tahrir defterinde, Sivas’ın merkezine bağlı Çepni Viranı 

adlı bir köy bulunmaktadır2. Bu köye daha sonraki tahrir defterlerinde 

rastlanmamıştır veya adı değişmiş olmalıdır. 1485’te Sivas sancağında, 

Ulu Yörük’e bağlı Çepni bölüğü bulunmaktadır. Çepniler; bu tarihte 2 

cemaatten oluşmaktadır, nüfusları 371 hane ve 52 mücerred olmak 

üzere toplam 1907 kişidir3 1520’de Sivas’a bağlı Yenice Çepni 

köyünde, 31 hane ve 13 mücerredden oluşan bir nüfus yaşamaktadır4. 

1530 tarihinde, Sivas’ta dört Çepni köyüne rastlanmıştır: Çepni, 

Çepnicik, Çepnicik, Baş Çepni. 1530’da Sivas’ta, Çepni bölüğü adlı bir 

cemaatin yaşadığı da kaydedilmiştir.  

 

 

 

Fotoğraf: Yazıcıoğlu Ali’nin Tevârih-i Âl-i Selçuk/Selçuk-

name’sinde Çepnilerin Özellikleri ve Çepni Damgası  

Osmanlı Dönemi’nde, Sivas’ta Yeniil adlı bir yöre vardır. Yeniil, 

Sivas’ın güneyinde Mancılık, Gürün ve Hekimhan arasında yaşayan 

Türkmen oymaklarının yaşadığı bölgedir. Yeniil’e mensup oymaklar 

arasında, Dil Çepni adlı bir oba da bulunmaktadır5. Faruk Sümer’e göre, 

Çamlıbel’in batısında Çepnilerin yurdu yer almlaktadır6.  

 
2  M. Hanefi Bostan, “Anadolu’da Çepni İskânı”, Türkler Ansiklopedisi, C. 6, s. 

305.  
3  Bostan, agy. 
4  Bostan, agy. 
5  Faruk Sümer, “Çepniler -I-”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 55, Temmuz 

1991, s. 3-11. 
6  Sümer, “Çepniler -I-”, s. 3-11. 
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1701 tarihli bir hükümden, Sivas Beylerbeyliği’ne bağlı Çepni-i 

Çunkar adıyla anılan bir kazanın olduğu anlaşılmaktadır7. Günümüzde 

Gemerek’e bağlı Çepni beldesi bulunmaktadır.  

Dânişmendlilerin ikinci başkenti Niksar’da ise Çepnilerle ilgili bilgiler, 

diğer boylara göre daha öne çıkmaktadır: 

Çepnilere ait yer isimlerinin büyük bir çoğunluğu, Anadolu’nun 

kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Türklerin Anadolu’da inşa ettiği ilk büyük 

eserlerden biri olan ve günümüze ulaşan Niksar Ulu Camii’nin 1145 

yılında Çepnizâde Hasan Efendi tarafından yaptırılması ve yine 

Niksar’da Çepnibey ismiyle bir mahallenin bulunması, önemli deliller 

olsa gerektir. 1455 yılında kaleme alınan tahrir defterine göre, Ordu 

sınırları içerisinde Çepnilere ait dört yer ismi bulunmaktadır. Bunlardan 

Habsamana’ya bağlı Çepni karyesinde yaşayan iki kişinin adının 

Bayram veled-i Mehmed Çepni ve Yusuf veled-i Ahmed Çepni olması 

dikkat çekicidir. 

 

 

Fotoğraf: Suşehri Sarıyar Yaylası’nda Taş Üzerinde Oğuz Boyları 

Damgaları (Sağ alt köşede Çepni damgası) 

1.1. Danişmend Gazi’nin Babası Danişmend Ali Taylu 

Bayhakî’ye göre; Selçuklu beylerinin 1036 ve 1038 yıllarında Gazneli 

Sultan Mesud’a iki kez çeşitli nedenlerle elçiler gönderirler. Bu elçilik 

 
7  Bostan, agy.  
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heyetinin başında güzel sözlü bir Türkmen Danişmend8, (Danişmend-i 

Buharî) bulunmaktadır.  

Diğer yandan ondan ve Melik Danişmend Gazi’nin babasından 

bahseden yazarlar adını “Tablak”, “Teblü”, “Tablu”, “Taylu” olarak 

zikrederler9. “Teblü” ve “Tablu” Arap yazısının bir azizliği olsa 

gerektir.  

Bu Türkmen Danişmend’i Selçuklu Deveti’nin kuruluşunda önemli 

görevler yapmıştır10. Aslında burada bahsedilen Danişmend’in adı ve 

hayatı ile ilgili bilgi verilmemiştir. Ancak Danişmend Gazi’nin 

Selçuklu Devleti hayatındaki yeri ve tarihlerin uyumu, burada 

 
8  Danişmend kelimesi, eğitim ve bilim ile ilgilidir. Farsça “daniş” (ilim, bilim, 

bilgi) kelimesi ile “-mend” (-li) ekinin birleşmesiyle oluşmakta (daniş-mend) 

ve “bilgin, bilgi sahibi insan” manalarına gelmektedir. Türkçe 

“tanışman/danışman” kelimesinden geldiği görüşü de vardır. Osmanlı eğitim 

sisteminde Sahn-ı semân ve buna denk büyük medreselerde okuyanlara, 

icazetname alanlara, icazetname aldıktan sonra kadılık ve müderrislik 

yapanlara, kadıların yanında stajyer olarak çalışanlara verilen isimdir. Yeniçeri 

kışlasındaki ortacami müderrislerinde okuyan veya hariçte bir medreseye 

devam ederek icazet kazananlar da bu isimle anılırdı. Her medresede on beş 

oda danişmendlere ayrılmıştı. En liyakatlı olanlar arasından biri, Muîd 

(asistan) seçilirdi. Bunlar müderrisin (profesör) okuttuğu dersi tekrarlama ile 

meşgul olur, danişmendlerin disiplin ve eğitimi ile ilgilenirlerdi. Bitirenler, 

diploma sayılan İcazetname alırlardı. İlmî kabiliyeti yeterli olanlar Sahn 

medreselerine müderris olarak terfi ederlerdi. Eğitim-öğretim kadrosu 

istemeyenler kadılık yapabilirler veya askerî sınıfa geçebilirlerdi. Askerî sınıfa 

geçmek isteyenlere zeametin ilk derecesi verilirdi. Öyle anlaşılmaktadır ki 

Selçuklularda danişmend, öğretmen anlamına gelmekte idi. (A. Adnan Adıvar, 

Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1982, s. 44; Cahid Baltacı, XI-XVI. 

Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1976, s. 31; Cevdet Tarihi I, s. 109; 

Fatih Sultan Mehmed II. Vakfiyes, İstanbul 1938; U. Heyd, Studies in Old 

Ottoman Criminal Law, Oxford 1973, s. 60; Kanun-nâme, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Aşir Efendi, nu. 1004, vr. 79; H. Baki Kunter, Türk Vakıfları ve 

Vakfiyeleri, İstanbul 1939, s. 15; Kemal Edip Kürkçüoğlu, Süleymaniye 

Vakfiyesi, Ankara 1957, s. 74; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin 

İlmiye Teşkilatı, Ankara 1988).  
9  Rıdvan Nafiz-İsmail Hakkı, Sivas Şehri, (Tarihsiz) s. 29. 
10  Bayhakî, Tarih-i Mesudî, (nşr. Nefisî), s. 598; Osman Turan, Selçuklular 

Zamanında Türkiye, İstanbul 1998, s.114’den naklen.  



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 10 

 

bahsedilen elçilik heyetinin başında görevlendirilen kişinin Danişmend 

Ali Taylu olması ihtimalini güçlendirmektedir.  

Diğer bir bilgiye göre Selçuklular, Maveraünnehr’den Horasan’a göç 

ederken maiyetlerinde ailenin muallimi sıfatıyla maiyetlerinde bir 

Buharalı Danişmend bulunmaktaydı. Bu şahıs; Yabgu (Musa Yabgu), 

Çağrı Bey ve Tuğrul Bey’in yanında dördüncü kişi olarak görev alan 

Danişmend-i Buharî idi. Anadolu’da bir sülale kuran ve hanedan 

muallimi olan Horezmî Türkmen Danişmend Gazi ile bu bahsedilen 

kişinin aynı şahıs  olduğu düşünülmektedir11.  

Mikail Bayram’a göre Selçuklu ailesinin muallimi olan Danişmend 

Taylu Buharalı bile olsa, Selçuklu hanedanı Isfahan'a yerleşmeye 

başladıkları sırada bu bilgin de Isfahan'a yerleşmiş ve burada Selçuklu 

hanedanına muallimlik görevine devam etmiştir. Bu bilgin zat, Selçuklu 

ailesi ile akrabalık da kurmuştur. Oğlu Ahmed Gazi de Isfahan'da 

babası yanında yetişmiş, bilgin (danişmend) bir kişi olduğu için bir çok 

tarihçi onu da Danişmend veya Danişmend Gazi diye anmışlardır12.  

Keşfü’l-Akabe’nin yazarı İbnü’l-Kemal İlyas bin Ahmed, Isfahan'dan 

söz ederken, ilmin Isfahan'dan diğer ülkelere yayıldığından 

bahsetmektedir. Danişmendoğlu ailesi sayesinde oranın bir ilim 

merkezi haline geldiğini ve gene bu ailenin Isfahan'dan gelmesi ile 

ilmin buralara (Anadolu'ya) yayıldığını anlatmakrtadır.  Kendisinin de 

Isfahan'dan geldiğini, ilmi oradan aldığını ve yaydığını ima etmektedir. 

Yazar Isfahan'a hasret duyduğuna manalı bir şekilde işaret etmektedir13. 

Dânişmend Gazi’nin babası Dânişmend Ali Taylu, muhtemelen 1055’te 

İsfahan’da ölmuş, yerine oğlu Dânişmend Ahmed Gazi geçmiştir. 

 

 

 

 
11  Tarikh-i Bayhaki, s. 610, 626; A. Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine 

Giriş, İstanbul 1981, s. 197. 
12  Mikail Bayram, "Anadolu'da Telif Edilen İlk Eser Keşf al-'Akabe", İslam 

Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C.7, İstanbul 1979, s. 277. 
13  Bayram, agy.  
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Melik Danişmend Ahmed Gazi 

Cahen’e göre danişmend adı akıllı adam saygınlığı taşımakta ve anlamı 

Orta Asya’daki atalarının eski babalarını, şamanları andırmaktadır14. 

Aslında bu bilgilerin doğruluğu kesin olmamakla birlikte arka arkaya 

gelen bilgi zinciri sanki birbirine kenetleniyor gibidir.  

Danişmend Gazi, babası gibi muallimlik yaparken Selçuklu Devleti 

içerisinde fırtınalar esmeye başlar. Arslan Yabgu ve ona bağlı aşiretler 

isyan eder. Danişmend Gazi bu isyanda Yabguların tarafını tutar. Bu 

yüzden Bayı tarafına sürgüne gönderilir. O, kendisine bağlı olan 

oymakla birlikte önce Azerbaycan’a gelip yerleşir. Anlaşılan odur ki o 

Azerbaycan’da muallimlik yaparken ayrıca çevreyi tanımıştır. Bu bilgi 

birikimi ile Azerbaycan’da gaza faaliyetlerine katılır. Böylece bilge 

kişiliğinin yanında alplık gibi önemli bir özellik daha kazanmış olur. 

Nitekim bu tecrübe ileriki yıllarda Anadolu’nun bir bölümünün dillere 

destan fethini sağlayacaktır. Yaptıkları fetihlerden de Türk milleti bir 

destan kazanacaktır.  

Dânişmend Ahmed Gazi’nin Azerbaycan’da kaldığı ve orada 

fetihlerde bulunduğu bilinmektedir. Sultan Alparslan’ın 1064’te15 

gerçekleştirdiği Kafkasya seferlerine katılmış, bu seferler sırasındaki 

başarılarından dolayı Alparslan’ın dikkatini çekmeyi başarmıştır.  

 
14  Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, (Trc.Y. Moran), 

İstanbul 1979, s. 97. 
15  Kadı Burhaneddin Abû Nasr b. Mesud Anevi, Anis al-Kulub adlı eserinde 

Sultan Alparslan’ın 1064 yılındaki seferi ile ilgili çok ilginç ve inanılması zor 

bilgiler vermektedir. Arslan Yabgu (İsrail) oğlu olup Horasan ve Irak’ta 

yaşayan Kutamış, Ermenye’ye gelerek mücadelelerde bulunur. O zaman 

mamur bir şehir olan Kars’ı harap eder. Sonra Ani yakınlarında bir şehirde 60 

bin askerini kafirlerin evlerine taksim eder. Şehir halkı reislerinin planı 

doğrultusunda bu 60 bin Selçuklu askerini gece vakti öldürür. Bu felaketten 

güçlükle kurtulan Kutalmış, Horasan’a gider ve derdinden ölür. Alp Arslan, 

Selçuklu tahtına çıkar çıkmaz intikam almak için Ermeniye’ye sefer düzenler 

ve buraları harap eder. Sonra Ani’ye gelir ve burayı fetheder. Bütün kiliseleri 

camiye çevirir. Geniş bilgi için bk. M. Fuad Köprülü, “Kadı Burhaneddin Abû 

Nasr b. Mesud Anevi, Anis al-Kulub”, TTK Belleten, C. VII, S. 27, Temmuz 

1943, s. 475-476.  
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Öyle anlaşılmaktadır ki 1071’de ordusu ile Malazgirt Savaşı’na 

katılan Dânişmend Ahmed Gazi, uzun süre Malazgirt çevresinden 

ayrılmamıştır. Zira onun 1080 yılında Büyük Selçuklu Devleti adına 

Kars’ı fethettiği Gürcü kaynaklarında yazmaktadır. Gürcü 

kaynaklarında onun Kars’ı fethetmesi söyle anlatılmaktadır.  

“Bu sırada, bundan kısa süre önce Kari’yi alan güçlü, nişancı16 

bir okçu [insan olan] Emir Ahmad’ın komutasındaki çok sayıda Türk, 

Kveli’yi kuşatıp gizlice Giorgi’ye saldırdı. Onlar, Hıristiyanların 

ihanetinin ardından geldiler. Kral Giorgi’yi ve sayısız ordusunu 

bozguna uğrattılar. Muazzam bir hazineyi ve krallık tahtının altın ve 

gümüşlerini, krasovulyalarını, şarap kaplarını, kepçelerini, krala ve 

soylulara ait çadırları ele geçirerek gittiler; Kral Giorgi ise 

Acara’dan17 Abhazya’ya kaçtı. Ordu, bu gibi ganimetlerle geri 

dönerken, çok sayıda Türkün peşinde olduğu soylu emirlerle, İsa Bari 

ve Ebu Yakup ile karşılaştılar. Onlar ise Yunanistan’a18 doğru 

gidiyorlardı. Türklerin bu gibi altın ve zenginliklerinin çokluğunu ve 

Giorgi’nin bozguna uğradığını öğrenerek ve yine onlardan “Siz niçin 

Yunanistan’a gidiyorsunuz? İşte Gürcistan ülkesi; burası meskûn değil 

ve bu gibi zenginlikle dopdolu.” sözlerini işiterek hemen geri döndüler 

ve bütün yeryüzünü çekirge gibi kapladılar19. 1556’da kaleme alınan 

 
16  Kveli, Kvelistsihe, Arsiani sıradağlarındaki aynı adlı dağdaki bir kale 

Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde kalmıştır. Gürcü kaynaklarına göre II. 

Giorgi ile Selçuklular arasındaki meydan savaşı 1080 yılında gerçekleşmiştir.  
17  Acara, Gürcistan’ın batı ucundaki tarihî bir eyalettir. Arsiani, Şavşeti ve Acara 

sıradağı arasındaki bölgededir. Bu tarihî eyaletin bir kısmı şimdi Türkiye 

sınırları içerisindedir.  
18  Gürcü kaynakları Yunanistan (Saberdzneti) kelimesi ile hem klâsik dönem 

Yunanistan’ını hem de Bizans’ı adlandırırlar. Burada Bizans anlamında 

kullanılmış gibi görünmektedir.  
19  Türkmen saldırıları, Sultan Alparslan (1063/72) zamanında başladı ama 

Bizans’ın yenilmesinden ve Ermenistan’ın Selçukluların akınlarıyla yakılıp 

yıkılmasından sonra özellikle yıkıcı olmaya başladı. “Büyük Türk istilası” 

(“Büyük Türk Yurdu”) 1080’de başladı. Tarihçinin verdiği, “bir gün içinde” 

Kutatisi (günümüzdeki Kutaisi) ve Artanuci yakıldı, şeklindeki bilgi felaketin 

boyutuna şahitlik etmektedir. Göçebe kabileler, ülkenin tarımda gelişmiş 

verimli topraklarını yakarak ve buraları otlaklara çevirerek ekonomik hayatın 

temellerini tahrip etmişlerdir. Tarihçi tarafından burada sıralanan bölgeler, 

temel olarak günümüz Gürcistan’ının batısı ile güneybatısı ve tarihî Gürcü 
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Hınıs Livası Mufassal Tahrir Defterine göre Osmanlı Devleti 

Dönemi’nde Malazgirt nahiyesine bağlı Bali Danişmend karyesi / Baba 

Danişmend karyesi20, Göksun nahiyesine bağlı Yalunuz Danişmend 

karyesi adlı bir yerleşim yeri bunmaktadır21. 

 

Belge: 1556’da k aleme alınan 294 Numaralı Hınıs Livası Mufassal 

Tahrir Defteri’nde Bali Danişmend karyesi / Baba Danişmend karyesi 

Malazgirt’teki Baba Danişmend karyesi, acaba Danişmed Ali 

Taylu’nun köyü müdür. Haziran 2018 tarihinde yaptığımız alan 

araştırmasında Baba Danişmend karyesinin Malazgirt Kalesi’nin 

hemen bitişiğinde yer aldığını, daha sonra bu karye / köy şehir 

merkezinde kalınca adının Danişmentgazi Mahallesi olarak 

değiştirildiğini öğrendik22.  

 

 
eyaletleri (şimdi Türkiye sınırları içindedir) olmak üzere muazzam bir bölgeyi 

kapsamaktadır. Geniş bigi için bk. Roin Metreveli ve d., Kartlis Tshovreba 

(Gürcistan Tarihi), (Çev. Erdoğan Altınkaynak), Trabzon 2014, 225, 253.  
20  Bu köyün ismi 824 numaralı Tahrir Defterinde Bali Danişmend,  Maliyeden 

Müdevver Defterleri’nde Baba Danişmend karyesi olarak geçmektedir.  
21  294 numaralı Hınıs Livası Mufassal Tahrir Defteri (963/1556), Ankara 2000.  
22  9 Haziran 2018'de Necati Demir ve Danişmend Hüseyin Şahin tarafından 

gerçekleştirilen alan araştırmasında Ahlat, Muş ve Malazgirt'te pek çok 

yetkiliyle görüşülmüş, Danişmendlilerin 1071 öncesi Malazgirt çevresindeki 

izleri ile ilgili incelemelerde bulunulmuştur.  
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Fotoğraf: Malazgirt Danişmentgazi Mahallesi ve Danişment Gazi 

Camii Tabelası (Fotoğraf: Necati Demir)  

Roin Kavrelişvili’nin Gürcü kaynaklarına dayanarak söylediğine göre 

Selçukluların Gürcistan’a bir 1064’ten sonra gelişi Emir Ahmet 

tarafından yapılmıştır. Selçuklular ilk önce Kars’ı zaptetmiş ve daha 

sonra ansızın Kveli kalesinde olan Kral Giorgi’ye saldırmışlardır. 

Giorgi’yi yenilgiye uğratmış ve büyük bir ganimet kazanıp 

Gürcistan’dan çekilmişlerdir. Cavakhişvili kısaca ve açıkça Selçuklu 

Emirlerin Yaş ve Bujğob tarafından Gürcistan’a yaptıkları hareketlerin 

ağır sonuçlarından ve zaptettikleri bölgelerden bahsetmektedir  

Yine Kavrelişvili’nin Gürcü kaynaklarına dayanarak söylediğine göre 

“Asisporni ve Klarceti denize kadar, Şavşeti, Acara, Samtskhe, Kartli, 

Argveti, Samokalako ve Çkondidi Türklerle doldu. Bu bölgelerin ahalisi 

kırıldı ve tutsak alındı ve bir günde Kutaisi’yi ve Ardanuc’u ve 

Klarceti’nin yerlerini yaktılar ve bu birinci büyük Türklüktü... yıl 

kronikon üçyüz idi...” Bu yıl yeni takvime göre 1080 yılına denk 

gelmektedir. Selçuklular Gürcistan’da kar gelinceye kadar kaldılar. 

Niğdeli Kadı Ahmed, Danişmend Ahmed Gazi’yi, Şehid Melik 

Muhammed Sedid olarak anar. Melik Şah’ın hemşirezadesi yani kız 

kardeşinin oğlu olduğunu söyler. Çok yüksek vasıflara ve şöhrete 

sahiptir. Sultan bu yüzden onu 1072’de ortadan kaldırmak ister. Fakat 

Nizamü’l-Mülk onun Anadolu’ya gönderilmesini ister. “Danişmend 

Gazi, Selçuklu sancaklarıyla Anadolu’ya geldiğinde yapacağı fetihlerin 

Melik Şah’ın şanını yükselteceğini, şehid olursa da kendisinden bu 
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şekilde kurtulunacağını” bildirir. Bu söz üzere Melik Şah onu 

Anadolu’ya göndermiştir23.  

Evliya Çelebi kaynak göstermeksizin Danişmendli ailesinden Melik 

Gündüz ve Melik Kıble ve Melik Safâ ve Melik Mukaddes ve Melik 

Umrân adlı kişilerin mezarının Ahlat’ta olduğunu söylemektedir24.  

Bütün bu bağlantılar aslında Danişmend Ahmed Gazi’nin babası 

Danişmend Ali Taylu’nun 1071’den önce Malazgirt’e gelmiş ve buraya 

yerleşmiş olabileceğini de göstermektedir.  

Danişmendliler devrinde Kayseri’de İbnü’l-Kemal’in Anadolu’da 

yazılmış ilk Türk eseri olma özelliğindeki Keşfü’l-Akabe adlı eserinde 

Danişmend Gazi şöyle tanıtılmaktadır: “Irak’ın kalbi Isfahan şehridir 

ki, Sahib-Kıran-ı Alem’in zat-ı pakları bu şehirden çıkmış olup, bütün 

Rum, Şam ve Ermen (Ermeni) memleketleri Shib-i Azami’nin varlığının 

yüzü suyu feyziyle selamete erdi”25.ifade edildiği üzere; Danişmend 

Ahmed Gazi, Isfahan’dan Anadolu’ya gelen bilge bir kişidir. 

Danişmend Ahmed Gazi, saltanat muallimi ve sultana yol gösteren 

dâniş bir kişi olması yanında, bir Selçuklu komutanı olarak da karşımıza 

çıkar.  

İbnü’l-Esîr’e göre Danişmendli Beyliği’nin kurucusunun Danişmend 

İbn-i Ali Taylu Ahmed Gazi’dir 26. Kurduğu devletin de 

“Danişmendiyye” adını· alışı keyfiyetini, mensup olduğu ailenin bilgin 

(danişmend) bir aile oluşunda aramalıdır.  

İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın yayınladığı bir Danişmendli kitabesinde 

Danişmend Gazi’nin adı “Emir Danişmend Taylu et-Türkmanî” olarak 

geçmektedir. Kendisine Danişmend denemsinin sebebi ise “Türkmen 

evladının muallimi” olmasından dolayıdır27.  

 
23  Niğdeli Kadı Ahmed, El-Veledü’ş-Şefik ve’l-Hafidü’l-Halık, C. I, (Haz. Ali 

Ertuğrul), Ankara 2015, s. 1432-433. 
24  Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. IV, (Haz. S.A. Kahraman – 

Y. Dağlı), İstanbul 1998, s. 92. 
25  Mikail Bayram, Danişmend Oğulları Devletinin Bilimsel ve Kültürel Mirası, 

Konya 2009.  
26  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fî’-Târîh, C.X, Beyrut 19666, s. 300. 
27  Hakkı Uzunçarşılı, Kitabeler, I, İstanbul H.1345, s. 70. 
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Danişmend-name’de Danişmend Gazi’nin ailesi ve şeceresi ile ilgili 

olarak zaman zaman bilgi verilmiştir. “Ve daħı Emįr ‘Ömer'iñ bir oġlı 

var-ıdı. Adına Sulŧān Ŧurasanį dirler idi. Ve bir ķızı daħı var-ıdı. Adına 

Nažįrülcemāl dirler idi. Anı ǾAlį bin Mıżrāb'a virmişler idi. Anuñ bir 

oġlı dünyāya geldi. Adını Melik Aĥmed ķodılar. Ķatı Ǿāķıl ve kāmil 

ķopdı. Laķabın Melik Dānişmend ķodılar. Gice vü gündüz Melik 

Aĥmed, Sulŧān Ŧurasan ile Çehār Bāġ dirler, maǾrūf yirdür, anda 

varup silāĥşorlıķ taǾlįm iderlerdi”28. Buradaki ifadelere göre 

Danişmen Gazi, Mızrab oğlu Alin’in29 oğludur. Yani baba adı Ali idi. 

Dede adı Mızrab, başka kaynaklarda rastlamadığımız bir isimdir.  

Danişmend-name’de çeşitli nedenlerle Danişmen Gazi’den bahsedilir. 

Onunla ilgili bir açılama şöyledir: “Bu yaña ol ġāzįlerüñ yigregi vü 

Ħorezmįlerüñ yādigārı ol Melik Dānişmend Ġāzį, ol kāfirlere aslan 

gibi irişür, girişürdi”30. …” “Andan Artuħı ŧurı geldi, Melik'e ħıdmet 

ķılup iyitdi: "Ey ġāzįlerüñ begi ve İy Ħorezmįlerüñ yādigārı!”31. Burada 

Danişmend Gazi için söylenen Harezmîlerin yadigarı galiba doğru bir 

ifadedir.  

1164 yılında kaleme alınmış Danişmend Gazi Vakfı (Vakfiye-i Mali 

Gazi Danişmendoğlu) kayıtlarında Danişmend Gazi’nin şeceresi şöyle 

anlatılaktadır: “Maksada gelince bu vakıfnâme bir sakke-i şer‘iyye ve 

bir vesîka sahîha-i mer‘iyye olup Malatya′da mülûk ve salâtînin 

mu‘temedi Saidi şehit Melik Dânişmend Gazi ibn Hüseyin Gazi′den ibn 

Seyyid Ali ibn Seyyid Melik Gazi ibn Hüseyin Gazi′den sâdır olmuştur.” 

Bu kayda göre Ganişmend Gazi’nin babası Hüseyin Gazi, dedesinin adı 

 
28  Necati Demir, Danişmend-name, Anakara 2004, s. 61. 
29  Danişmendname’de geçen Ali bin Mızrab ismi bizi çok farklı yerlere 

götürmektedir. Dânişmend Gazi Destanı’na göre Dânişmend Gazi’nin babası 

(Geniş bilgi için bk. Necati Demir, Dânişmend-nâme II, (Turkish Translation), 

Harvard 2002, s. 214) Ali bin Mızrab adı Battalname’de sıkça geçmektedir. 

Battal Gazi Destanı’na göre Ali bin Mızrab, Mızrab-ı Harezmî’in oğludur. Eba 

Müslim’in kız kardeşi Sakine Banu’nun oğlu, Battal Gazi’nin gaza de 

arkadaşıdır (Necati Demir, M.D Erdem, Battal-name, Ankara 2006, s. 317). Bu 

durumda Eba Müslim Mervî, Danişmend Gazi’nin büyük dedesi olmaktadır ki 

bu bilgiler asla doğru değildir.  
30  Necati Demir, Dânişmend-nâme II, 81a/15.  
31  Necati Demir, Dânişmend-nâme II, 129b/11. 
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Seyyid Ali’dir. Vakfiye kayıtlarındaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı 

anlaşılmaktadır.  

Bütün bu bilgilerden anlaşılan şudur: Danişmend Ahmed Gazi, 

Anadolu’da fetihlere 1080’den sonra çıkmıştır. Ona Gürcistan 

Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra Sivas, Tokat, Niksar, 

Amasya, Elbistan, Kayseri, Malatya ve çevrelerinin fethi görevi 

verilmiştir.  

Dânişmend Ahmed Gazi, ordusu ile çıktığı fetih yolculuğunda 

Türkiye’nin kuzey bölümünün büyük bir kısmını fethederek bir daha 

değişmemek üzere Türk vatanı yapmıştır. Bu arada tarihte Dânişmendli 

Devleti veya Dânişmendli Beyliği olarak yerini alan devlet/beyliği de 

kurmuştur.  

Dânişmendliler, birinci dönem Anadolu Türk beyliklerinin en 

önemlilerindendir. 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı’na 

katılmışlar, savaş zaferle sonuçlandıktan sonra Anadolu’nun kuzey 

bölgelerinin fethini üzerlerine almışlardır. Kısa bir süre içerisinde Orta 

Anadolu’yu fethetmişler, Sivas’ı devlet merkezi yapmışlar ve 

devletlerini buradan yönetmişlerdir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak Danişmend Gazi’nin babasın asıl adının Ali Taylu olduğu, 

Danişmend adının ona mesleğinden dolayı verilen unvan olduğu, tarihe 

Danişmend Ali Taylu olarak geçtiği anlaşılmaktadır. Eğer 

Danişmenndname’deki blgiler doğru ise, dedesinin adı dda Mızrab’dır.  

Danişmendli ailesi çk büyük bir ihtmalle Oğuzarın Çepni boyuna 

mensuptu.  

Danişmendli ailesinin önce Buhara’da yaşadığı, ordan İsfahan’a gelip 

bir süre kaldığı anlaşılmaktadır. İsfahan’dan sonraki duraklar ise 

Azerbayan ve Malazgirt’tir. 1080’den sonra ise Sivas, Tokat ve 

Niksar’dır.   

Kaynaklardan anlaşıldığına göre Danimend Gazi’nin babası 

Danişmend Ali Taylu, 1055 yılında İsfahan’da ölür. Babası gibi iyi bir 

eğitim almış ve bilge kişi duruna gelmiş olan Danişmend Gazi 

babasının görevini üstlenir.  
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Dânişmendliler, birinci dönem Anadolu Türk beyliklerinin en 

önemlilerindendir. 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı’na 

katılmışlar, savaş zaferle sonuçlandıktan sonra Anadolu’nun kuzey 

bölgelerinin fethini üzerlerine almışlardır. Kısa bir süre içerisinde Orta 

Anadolu’yu fethetmişler, Sivas’ı devlet merkezi yapmışlar ve 

devletlerini buradan yönetmişlerdir. 
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ÖZET  

Türkiye Türkçesini kapsayan araştırma alanlarından biri de ağız 

çalışmalarıdır. Ağız çalışmaları, ses bilgisini, biçim bilgisini, söz 

dizimini ve üslubu kapsar. Ağız çalışmaları aynı zamanda dil bilim alt 

dallarındandır. Literatürde yer alan ağız çalışmalarının nicelik 

bakımından incelenmesiyle elde edilen veriler Tokat ve Kıbrıs ağzı ile 

ilgili sınırlı sayıda araştırmaya rastlandığını göstermiştir. Türkçenin 

zenginliğinin bir göstergesi olarak ağız çalışmalarının hangi boyutlarda 

ve hangi yöntem tekniklerle oluşturulduğunu ortaya koymak faydalı 

olacaktır. Bu bağlamda araştırmanın amacı Tokat ve Kıbrıs ağzı 

konusunda yapılmış araştırmaları karşılaştırmalı olarak ortaya koymak 

ve incelemektir. Söz konusu karşılaştırmada her iki ağız hakkında 

literatürde yer alan çalışmalar yöntem, amaç, sonuç ve kapsam olarak 

değerlendirilmiştir. Araştırmada belge incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Belge incelemesinde araştırılan olay ya da olgular 

hakkında yazılı bilgi içeren dokümanlar analiz edilmektedir.  1999-

2021 yılları arasında incelenen tam metin erişimi olan 10 makale 

araştırma kapsamında incelenmiştir. İnceleme sonucunda ağız 

çalışmalarının sayısının azlığı göze çarpmaktadır. Özellikle Tokat 

ağzıyla ilgili sınırlı sayıda makaleye ulaşılmıştır. Kıbrıs ağzına yönelik 

literatür taraması ve nitel çalışmaların daha çok olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucunda Tokat ağzına yönelik araştırmaların az olduğu ve 

Kıbrıs ağzı çalışmalarında söz varlığına, kavram karmaşasına ve 

fonolojik yapıya yoğunlaşıldığı görülmüştür. Ağız çalışmalarına, 

özellikle Tokat ağzına yönelik araştırmalara ağırlık verilmelidir.  

Ayrıca dilin bir zenginliği olarak ağız çalışmalarının sürekliliği ve bu 
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çalışmaların zaman zaman karşılaştırmalı olarak incelenmesi faydalı 

olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ağız çalışmaları, Tokat ağzı, Kıbrıs ağzı.  

Abstract 

One of the research areas covering Turkish in Turkey is oral studies. 

Dialect studies cover phonology, form knowledge, syntax and style. 

Dialect studies are also one of the sub-branches of linguistics. The data 

obtained by the quantitative examination of the dialect studies in the 

literature showed that there are a limited number of studies on the Tokat 

and Cypriot dialects. As an indicator of the richness of the Turkish 

language, it will be useful to reveal in which dimensions and with which 

method techniques the dialect studies were created. In this context, the 

aim of the research is to put forward and examine the studies conducted 

on Tokat and Cypriot dialect comparatively. In this comparison, the 

studies in the literature about both dialects were evaluated as methods, 

objectives, results and scope. Document analysis method was used in 

the research. In document examination, documents containing written 

information about the investigated facts are analyzed. 10 articles with 

full text access, which were examined between 1999 and 2021, were 

deciphered within the scope of the research. As a result of the 

examination, the small number of dialect studies is noticeable. In 

particular, a limited number of articles about the Tokat dialect have 

been accessed. It has been determined that there are more literature 

reviews and qualitative studies on the dialect of Cyprus. As a result of 

the research, it was seen that there is little research on the Tokat dialect 

and that the presence of vocabulary, concept confusion and 

phonological structure are concentrated in the studies of the Cypriot 

dialect. Emphasis should be given to dialect studies, especially research 

on Tokat dialect. In addition, as a wealth of language, the continuity of 

oral studies and the comparative study of these studies from time to time 

will be useful. 

Key words: Studies on dialect, Tokat dialect, Cypriot dialect.   
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1. GİRİŞ 

Ağız araştırmaları, dil bilimi alanına ait bir alt alandır. Dil başlangıçta 

en temel iletişim aracı olarak toplum içerisinde kaynaşmayı sağlar. 

Konuşma becerisi aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz iletişimde dil önemli 

rol oynamakta ve hedef dildeki sözleri barındırmaktadır. Önce 

doğduğumuz ortam içerisinden sonra uzak çevreden öğrendiğimiz dil, 

ana dili olarak bir takım fonetik özelliklere sahiptir. Dünya üzerindeki 

dil ailelerine bakıldığında Hint-Avrupa Dilleri, Hamî-Samî Dilleri, Ural 

Altay Dilleri, Çin-Tibet Dilleri, Bantu Dillerini ve bunların kendi içinde 

bölünmelerden meydana gelen lehçelerini görmekteyiz. Ağız ise yapı 

bakımından aynı ses bakımından farklı bir koludur. Bir dilin ağız 

zenginliği dışında ölçünlü hali en yaygın ve ortak kabul edilen halidir. 

Standart ve resmi bütün durumlarda ölçünlü dil kullanımına başvurulur. 

Dilin bir zenginliği olarak ağızlar; Leyla Karahan tasnifiyle Doğu 

Grubu Ağızları, Kuzeydoğu Grubu Ağızları, Batı Grubu Ağızları olmak 

üzere 3’e ayrılmaktadır.  

1. Doğu Grubu Ağızlarına örnekler: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 

Elazığ, Erzincan, Erzurum. 

2. Kuzeydoğu Grubu Ağızlarına örnekler: Rize ve Trabzon.  

3.Batı Grubu Ağızlarına örnekler: Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, 

Çorum, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri. 

Ağız çalışmaları dil tarihine ışık tutması sebebiyle oldukça önemlidir. 

Ağızlar ses, şekil ve söz varlığı bakımından farklılar gösterir. Ağızlarla 

ilgili yapılan eski çalışmalarda yöntem eksiklikleri tespit edilmiştir.  

Aslında gramatikal dizinle ilgili sorunlar sadece ağız çalışmalarıyla 

ilgili olmayıp Tarihî Türk lehçelerine ait Arap harfli eserlerin 

dizinlerinin hazırlanmasında da benzer sorunlarla karşılaşılmaktadır 

(Akca, 2012;122). Başka bir ifade ile ağız araştırmaları özelinde 

tartışılacak konular, Türk dili araştırmaları için de geçerlidir ve 

ağızlardaki yabancı kelimeler için dilde komşuluk ilişkisine bakılır 

(Demir, 2012). Demir (2012) mevcut araştırmalarda incelenen ağızlar 

için hem dil hem de kültür açısından önem arz ettiğini ifade etmiştir.  
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Bir dil bilimi terimi olarak ağız herhangi bir dile ait lehçenin ses 

özellikleri bakımından farklılaşan koludur. Bu farklılıklar ve ağzın 

özellikleri bir araya geldiği zaman ses, sözcük ve üslup zenginliği bizi 

karşılar. Ağızlar üzerindeki çalışmalar, hem bu ses, şekil ve anlamların 

tespitinde, tespitlerin tarih, coğrafya, toplum bilimi gibi diğer 

disiplinlerdeki bilgilerle birleştirilerek, teyit edilmiş bilgilere 

dönüşmesi ve toplumsal, kültürel değişmelerin izahında “dayanaklara 

sahip bilgi olarak” kayıt altına alınması sağlanabilmektedir (Öçalan, 

2006). 

2. YÖNTEM 

Araştırma yöntemi  

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

kullanılmıştır. Nitel araştırma; davranışları gözlemleme, katılımcılarla 

mülakatlar ve doküman incelemesi gibi nitel veri toplama yöntemleri 

yoluyla verilerin toplandığı ve bulguların bütüncül olarak ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma şeklinde ifade 

edilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Doküman incelemesi ise 

araştırılması hedeflenen olgu veya olgulara dayalı materyallerin 

aşamalı olarak analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırma 

kapsamında 1999-2021 yılları arasında Tokat ve Kıbrıs ağzı ile ilgili 

yayınlanmış 10 adet makaleye ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 

makaleler konu, anahtar kelimeler, sınırlılık, yöntem, araştırma modeli, 

veri toplama yöntemi, bulgular ve öneriler açısından incelenmiştir. 

Sonuçta belge incelemesi yönteminin araştırmaya uygun olduğu 

düşünülmüştür. Makalelerin ve künyelerin yer aldığı bir tablo 

oluşturulmuştur.  

İnceleme materyali  

Araştırmada 1999-2021 yılları arasında Tokat ve Kıbrıs ağzı ile ilgili 

yayınlanmış 10 adet makale incelenmiştir. Makalelerin yıllara göre 

dağılımı şu şekildedir: 
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Grafik 1. Makalelerin yıllara göre dağılımları 

 

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma kapsamında incelenen Tokat ve Kıbrıs ağzı 

konusunda yazılmış makalelerin yıllara ve dergilere göre dağılımları ile 

beraber karşılaştırmalı olarak yöntem, amaç, sonuç ve kapsam olarak 

değerlendirilmesi yer almaktadır.  

 

3.1. Makalelerin Yıllara ve Dergilere Göre Dağılımlarına 

İlişkin Bulgular 

Araştırmada Tokat ve Kıbrıs ağzı konusunda yazılmış makalelerin 

yıllara ve dergilere göre dağılımlarına ilişkin veriler Tablo 1’de 

verilmiştir.  
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Tablo 1. Makalelerin Yıllara ve Dergilere Göre Dağılımları 

Dergi Adı Yayı

n 

Yılı 

  

İlmi Araştırmalar 1999 

2001 

 

Turkish Studies 2009 

 

Diyalektolog-Ağız Araştırmaları 

 

2011 

2012 

 

Dialectologia et Geolinguistica 2013 

 

Dilbilim Araştırmaları 2015 

  

BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2020 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları 

Dergisi 

2020 

 

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 2021 

  

 

Tablo 1’deki bulgular incelendiğinde 2020 yılına ait BAİBÜ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi olmak üzere iki ayrı dergide 

yayınlanmış iki makale görülmektedir. İlmi Araştırmalar ve 

Diyalektolog-Ağız Araştırmaları dergilerinde ikişer makale ile farklı 

senelerde Kıbrıs ağzı konulu makalelere rastlanmıştır.   

3.2. Makalelerin Yöntem, Amaç, Sonuç ve Kapsam 

Bakımından Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

Makalelerde araştırma yöntemi içeren iki makaleye rastlanmıştır. 

Makalelerin araştırma amaçlarına bakıldığında yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenirken Tokat ağzının özelliklerini ortaya koymak, Tokat 
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ağzının gramer yapısını incelemek, Kıbrıs ağzının gramer yapısını, söz 

varlığını incelemek ve leksikografi bağlamında analiz etmektir.  

Makalelerin kapsamlarına bakıldığında; Kıbrıs ağzı üzerine hazırlanan 

sözlükler ve bu sözlüklerdeki yöntem sorunlar, Kıbrıs’ta Türkler 

tarafından konuşulan lisanın adı konusunda kavram karmaşaları, Kıbrıs 

Türk ağzında ünlü değişmeleri, Kıbrıs ağzının dilbilimsel özellikleri, 

Kıbrıs Türkçesinde Yunanca ödünç alınan sözcüklerin fonolojik 

yapıları, Dağarcık adlı eser aracılığıyla Kıbrıs ağzındaki öz Türkçe 

kelimelerin genel Türkçe söz varlığı açısından karşılaştırılması, Kıbrıs 

ağzında geçen “Günnasir” kelimesi, Kıbrıs ağzında gereklik 

gözlemlenmektedir.  

Makalelerin araştırma sonuçlarına bakıldığında Kıbrıs ağzının söz 

varlığını kaybetmemek adına kayıt altına almanın gerekliliği, “Kıbrıs 

Türk Ağızları” veya “Türkçenin Kıbrıs Ağızları” ya da sadece “Kıbrıs 

Ağızları” şeklinde kavramlarla bu adlandırma karmaşasının önüne 

geçilebilirliği, Kıbrıs ağzında ünlülerin sebepli veya sebepsiz çeşitli 

değişikliklere uğradığı, Yunanca ödünç alınan sözcüklerin yapıları, 

Türkiye Türkçesinin diğer ağızlarında olduğu gibi Tokat ağzında da 

ek+ek ve ek+edat yapısında olan zarf unsurlarının bulunduğu 

görülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda her iki ağız için gramer yapılarına yönelik 

araştırmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Ağızların yapı özellikleri her iki 

ağız araştırmasında ortak olan tek konudur. Bir diğer sonuç Kıbrıs ağzı 

için mevcut olan kavram karmaşasıdır. Yine makalede söz varlığına 

dikkat çeken ağız Kıbrıs ağzıdır. Araştırma 10 makale ile 

sınırlandırılmış olup araştırma kapsamı daha fazla genişletilebilir. 

Farklı dergiler ve çok daha eski yıllara göre dağılım tablosu 

genişletilebilir.  
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ÖZET 

Yazılı eserler, toplumların düşünceleri, benimsedikleri hayat tarzları, 

kültürleri ve normları hakkında ipuçları vermektedir. Özellikle geçmiş 

dönemlerde yazılan eserler hem dün ile bugün arasında köprü 

kurulabilmesi hem de geleceğe ışık tutulabilmesi açısından oldukça 

önemlidir. Her dönemde olduğu gibi Cumhuriyet’in ilk yıllarında da 

dönemin mevcut durumu, amaç ve ilkeleri çeşitli yayın organları ile ele 

alınmıştır. Zira bu dönemde, cumhuriyetin ilanından önce yaşanan 

savaşların yıkıcı etkilerinin (salgın hastalıklar, nüfusta ve insan 

gücünde azalma vb.) azaltılması önemli bir husus olarak görülmüş ve 

giderek güçlenen modern bir devlet yapısının oluşturulmasında yayın 

organları aktif olarak kullanılmıştır. Dergiler, kitaplar ve gazeteler gibi 

salnameler de dönemin önemli yayım araçlarından biri olmuştur. Özel 

veya resmî kurumlarca çıkarılan salnameler ile bir yıl boyunca yaşanan 

olayların ortaya koyulması amaçlanmış ve yaşananlar ışığında ideal bir 

toplum için yapılması gerekenler hakkında ipuçları verilmiştir. Bu 

bağlamda salnameler, geçmişte yaşanan olayların ve benimsenen 

ilkelerin öğrenilebilmesi bakımından birincil kaynaklar olarak 

görülmüş ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Nitekim dününü 

bilmeyenin bugününü anlayamayacağı, bugününü anlayamayanın ise 

yarınını göremeyeceği düşünüldüğünde de geçmişe dönük belgelerin 

incelenmesinin elzem bir konu olduğu görülmektedir. Bu noktada 

yapılan çalışmada, 1927 yılında Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti 

tarafından yayımlanan Annelere ve Çocuklara Salname incelenmiştir. 

Yapılan incelemede, özellikle yeni nesillerin yetiştirilmesinde büyük 

katkıları olan annelerin benimsemeleri gereken ilkeler bahsi geçen 
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salname ışığında ele alınmıştır. Dönemin annelerinin benimsemeleri 

gereken bu ilkeler, günümüz literatürü kapsamında gözden geçirilerek 

tekrar gündeme getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Anne, çocuk, Annelere ve Çocuklara Salname, 

Erken Cumhuriyet Dönemi 

Abstract 

Written works give clues about the thoughts, lifestyles, cultures and 

norms of societies. Especially the works written in the past are very 

important in terms of both building a bridge between yesterday and 

today and shedding light on the future. As in every period, in the first 

years of the Republic, the current situation, aims and principles of the 

period were discussed with various publications. Because in this period, 

reducing the devastating effects of the wars (epidemics, decrease in 

population and manpower, etc.) before the proclamation of the Republic 

was seen as an important issue and media organs were actively used in 

the creation of a modern state structure that was getting stronger. Like 

magazines, books and newspapers, yearbooks were one of the important 

publishing tools of the period. With the yearbooks issued by private or 

official institutions, it was aimed to reveal the events that took place 

throughout the year, and in the light of the experiences, clues were 

given about what should be done for an ideal society. In this context, 

yearbooks were seen as primary sources in terms of learning the events 

and principles adopted in the past and attracted the attention of 

researchers. As a matter of fact, when it is considered that those who do 

not know their past cannot understand their present, and those who do 

not understand their present cannot see their future, it is seen that the 

examination of retrospective documents is an essential issue. In this 

study, the Yearbook for Mothers and Children, published by the 

Turkish Himâye-i Etfâl Society in 1927, was examined. In the study, 

the principles that should be adopted by mothers, who have made great 

contributions to the upbringing of new generations, are discussed in the 

light of the aforementioned yearbook. These principles, which should 

be adopted by the mothers of the period, were brought to the agenda 

again by reviewing the scope of today's literature. 
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Republican Period 

1. GİRİŞ 

Çocukluk kavramına yüklenilen anlam, toplumların yaşayış biçimlerine 

ve çocuklara verdikleri öneme göre zaman içinde değişiklik 

göstermiştir. Tarihsel gelişmelerle birlikte değişen bakış açısı, insan 

haklarına yönelik yapılan faaliyetler ve bilimsel çalışmalar, “çocuk” ve 

“çocukluk” kavramlarının farklılaşmasına sebep olmuştur. Uzun yıllar 

boyunca çocukluk, kendi kararlarını alamayan ve yetişkin olmamış 

kişilerin geçirdikleri dönemi tanımlamak için kullanılmıştır (Sağlam ve 

Aral, 2016, s. 43). Bu düşünce yapısı, çocuğun toplumdaki konumunu 

ve yaşam tarzını belirlemiştir. Tarih öncesi devirlerde yaşam ile ilgili 

çok az şey bilinmektedir (Çavuşoğlu, 2013, s. 1). Buna karşın İlk 

Çağ’dan itibaren günümüze kadarki zamanı kapsayan dönemde, çocuğa 

yönelik bakış açısının zaman içinde nasıl değişiklik gösterdiği 

bilinmektedir. İlk Çağ, insanların yerleşik hayata geçmeleri bakımından 

önemli bir dönemi temsil etmiş ve çocuklara da farklı sorumluluklar 

yüklemiştir. Bu dönemde çocuklar, farklı işler yapmaları için 

görevlendirilmiş ve toplumsal bakımdan korunmamışlardır 

(Humanium, 2011). Bu dönemde ebeveynler içinden özellikle babanın 

çocuğu üzerinde söz sahibi olması, çocukların çeşitli açılardan 

suistimal edilmelerine sebep olmuştur. Nitekim bu dönemde çocuklar 

şiddete uğramış, satılmış ve öldürülmüşlerdir (Çelik, 2005). Orta 

Çağ’da altı yaşından küçük olan çocuklar, ölüm oranlarının fazla 

olmasından dolayı ailenin bir üyesi olarak görülmemişlerdir. Bu 

dönemde de çocukların kendilerine özgü birtakım özelliklerinin olduğu 

ve çocukluğun da bu özellikler kapsamında özel bir dönemi temsil ettiği 

tam olarak anlaşılmamıştır (Giddens, 2000, s. 68-69; Sözer, 2003; 

Yapıcı ve Yapıcı, 2004). Çocukluk kavramına yönelik düşünce 

yapısının gelişmeye başlaması 16. yüzyılı bulmuştur. 17. yüzyılda ise 

çocuğun masum olduğu kabul edilmiş ve zayıflığı üzerinde durulmuştur 

(Taşkın, 2006). Hem bu düşünce yapısının hem de bilim ve teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte çocuklar, işçi konumundan çıkarılmış ve eğitim 

kurumlarına yönlendirilmişlerdir. 19 yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın 

başlarında ise “çocuk” ve “çocukluk” kavramları incelenmeye 
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başlanmıştır. Bu bağlamda 20. yüzyılda çocuğun gelişimi ve eğitimi 

önemli bir konu hâline gelmiş, bu dönem “Çocuk Yüzyılı” olarak 

görülmüştür (Gander ve Gardiner, 2010, s. 33; Yapıcı ve Yapıcı, 2004).  

Türklerde, tarih boyunca çocukların yüksek yararı gözetilmiştir. 

Nitekim eski Türklerde çocuklar, törelerle güvence altına alınmışlardır 

(Mandaloğlu, 2013, s. 133). İslam inancının kaynaklarından olan ayet 

ve hadislerde de çocukların duygusal ve fiziksel gelişimlerinden ana-

babaların sorumlu olduğu belirtilmiş ve çocuklar, yetişkinlerden farklı 

özelliklere sahip olan kimseler olarak ele alınmışlardır (Gladi, 1989). 

Osmanlı Devleti’nde de çocuklara önem verilmiş, sarayda dünyaya 

gelen bebekler için Beşik Alayı adı verilen törenler gerçekleştirilmiş, 

bebeklerin dünyaya gelmeleri sevinç ve coşkuyla karşılanmıştır. Ayrıca 

çocukların eğitimlerine de önem verilmiş ve okula başlayacak çocuklar 

için Âmin Alayı adı altında törenler yapılmıştır. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında da çocuklar el üstünde tutulmuş, sevdiklerine “çocuk” diye 

seslenen Atatürk tarafından çocuklara bayram armağan edilmiştir 

(Erkut, Balcı ve Yıldız, 2017, s. 17). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 

çocuklar ile ilgili meseleler daha da önemli hâle gelmiş ve çocukların 

yararına birtakım çalışmalar yapılmıştır. Modern devlet anlayışının 

gelişmeye başlamasıyla birlikte modern çocukluk kavramı 

benimsenmeye başlanmış ve geleceğin yurttaşları olarak görülen 

çocuklar üzerindeki ilgi artmıştır. Bu bağlamda, oluşturulmaya çalışılan 

yeni toplumun en önemli özneleri olarak görülen çocukların nasıl 

yetiştirilecekleri ve eğitilecekleri konusu önemli bir husus hâline 

gelmiştir. Özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurucu elitler, “çocuk 

meselesi” adı altında yeni doğan sağlığı ve bakımı, çocuk gelişimi ve 

eğitimi gibi konularda içerik üretmeye başlamışlardır (Çiçek, 2012, s. 

82-83). Cumhuriyetin kurucularının yapmış oldukları bu çalışmaların 

amacı, sadece biyolojik bakımdan sağlıklı çocuklar yetiştirmek 

olmamıştır. Bu noktada çocuklar, cumhuriyeti sürdürecek güçler olarak 

da yetiştirilmişlerdir (Sınar Çılgın, 2004, s. 98). Erken Cumhuriyet 

Dönemi’nde çocuk gelişiminin önemli bir konu hâline gelmesinde 

devlet sınırlarının bütünlüğünün korunmak ve ekonomik kalkınmanın 

sağlanmak istenmesi de etkili olmuştur. Zira cumhuriyetin 

kuruluşundan önce uzun yıllar boyunca savaşlar olmuş ve bu savaşların 

yıkıcı etkileri görülmüştür. Savaşların sonucunda savunma ve üretim 
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konusunda demirbaş durumunda olan nüfusun büyük bir bölümünün 

kaybedilmesi, savaştan sağ çıkan kişilerin ise bakımsız, güçsüz ve 

sağlıksız olması, nüfusun bir ülkenin ayakta kalabilmesi için ne kadar 

önemli olduğunu göstermiştir (Başboğa, 2017, s. 6). Bu noktada sadece 

ebeveynleri ile birlikte yaşayan çocuklar için değil kimsesiz ve yetim 

kalmış çocuklar için de bazı çalışmalar yapılmıştır. Cumhuriyet 

yöneticileri, bu süreci sadece aileleri ile yaşayan ve kimsesiz ya da 

yetim olan çocukların eğitimleri ile de sınırlandırmamışlardır. 

Cumhuriyetin yeni nesillerinin yetiştirilmesi konusunda büyük öneme 

sahip olan kadınlara ideal bir anne olabilmeleri için de eğitimler 

verilmiştir. Özetle Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte yönetim, değerlerine 

sahip çıkan, görev ve sorumluluklarını bilen çocuklar yetiştirebilmek 

adına eğitimi bir araç olarak kullanmıştır (Şirin, 2013, s. 1275). 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yılları, yaşanan savaşların neticesinde 

yetim ve kimsesiz kalan çocukların sayısında artışın yaşandığı yıllar 

olması bakımından oldukça önemlidir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde, 

modern devlet anlayışının bir getirisi olarak çocuk yetiştirme ve çocuk 

eğitimi konularına yer verilmesinin yanı sıra kimsesiz ve yetim 

çocukların yararlarını gözeten çalışmalar da yapılmıştır. Bu çocukların 

yetiştirilmesi ve eğitimi konusu, sosyal devlet anlayışı benimsenerek 

kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sosyal hizmet kurumu olan 

Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti tarafından kapsamlı bir şekilde ele 

alınmıştır (Sarıkaya, 2007, s. 34). Balkan Savaşları ve I. Dünya 

Savaşı’nın yıkıcı etkileri sonucunda Osmanlı Devleti’nin son 

zamanlarında üzerinde durulan “himâye-i etfâl” kavramı, savaşların 

sonrasında yetim kalan çocukların korunması anlamında kullanılmıştır. 

Ayrıca himâye-i etfâl kavramı, savaş sebebiyle kaybedilen topraklarda 

yaşayıp başka şehirlere göç etmek zorunda kalan, sokaklara terk edilen, 

maddi ve manevi bakımdan yardıma ihtiyacı olan, kimsesiz ve 

savunmasız çocukları da kapsamıştır. Burada öncelikli amaç, 

çocukların barınabilecekleri bir yuvaya yerleştirilmeleri olmuştur. Bu 

noktada Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ifade edilmeye 

başlanan himâye-i etfâl görevi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye 

Himâye-i Etfâl Cemiyeti tarafından üstlenilmiştir (Paşahan, 2014, s. 19-

20). 1908 yılında Kırklareli’nde kurulan Himâye-i Etfâl Cemiyeti 

(Baytal, 2009), yerel bir cemiyet olarak Balkan Savaşı’na kadar 
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faaliyetlerini sürdürmüş, 1917 yılında da ülke genelini kapsayacak 

şekilde İstanbul’da tekrar kurulmuştur (Ünal, 2012). 1921 yılında ise 

cemiyet, Atatürk’ün talimatlarıyla yeniden yapılandırılmış ve Ankara 

hükûmeti bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür (Öztürk ve Emiroğlu, 

2022, s. 570; Sarıkaya, 2007). Cemiyet, ilk olarak yetim ve kimsesiz 

çocukların eğitim ve bakım ihtiyaçlarını karşılamayı, ikinci olarak da 

bilimin ışığında ülkedeki tüm çocukların faydalı birer vatandaş 

olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. Çocukların milletin geleceğine ışık 

tutan en önemli kişiler olduğu düşüncesini benimseyen cemiyet, 

amaçları ve düşünceleri doğrultusunda özellikle sağlık ve eğitim 

konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda Türkiye Himâye-i Etfâl 

Cemiyeti, okul çağı çocuklarının gereksinimlerini karşılamak, ihtiyaç 

duyulan yerlerde sağlık kuruluşları açmak, gebe kadınların sağlık 

kontrollerini gerçekleştirmek, hasta çocukların tedavi görmelerini ve 

bebek ölüm oranlarının düşmesini sağlamak, annelerin eğitimlerine 

katkıda bulunmak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, yurt ve 

okul gibi kurumlarda çocuklar için çıkarılan yemeklerin hijyenik 

olmasını sağlamak için faaliyetler yürütmüştür (Özbek, 2006, s. 104-

107). Daha sonrasında bu faaliyetlerini çeşitlendiren cemiyet; çocuk 

yuvaları, kreşler, çocuk bahçeleri, çocuk kütüphaneleri, yüzme 

havuzları, kum havuzları, prevantoryum, doğumevleri, pansiyonlar, süt 

damlası kurumu, yemekhaneler, müzeler, sıhhi banyolar ve sinemalar 

gibi alanlar açmıştır. Ayrıca cemiyet, çocuklar ve anneler için balolar, 

yarışmalar, eğlenceler ve konferanslar da düzenlemiştir (Çavuşoğlu, 

2001). Bunların yanı sıra Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti, kadını ve 

aileyi çocuk eğitiminin en önemli parçalarından biri olarak görmüştür 

(Bozkurt ve Geylani, 2022, s. 169). Bu noktada cemiyet, çocuk bakımı, 

sağlığı ve terbiyesi gibi konularda ebeveynleri ve toplumu 

bilinçlendirmek amacıyla yayın organlarını aktif bir biçimde kullanmış; 

dergiler, kitaplar ve salnameler çıkarmıştır (Paşahan, 2014, s. 34; 

Ummanel, 2017, s. 247).  

Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyetinin annelere ve çocuklara yönelik 

çıkardığı en önemli yayınlardan biri Annelere ve Çocuklara 

Salname’dir. Özel veya resmî kurumlarca çıkarılan salnameler ile bir 

yıl boyunca yaşanan olayların ortaya koyulması amaçlanmış ve 

yaşananlar ışığında ideal bir toplum için yapılması gerekenler hakkında 
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ipuçları verilmiştir. Bahsi geçen salname, isminden de anlaşılacağı 

üzere çocuklara, annelere ve anne adaylarına yönelik hazırlanmıştır. 

Cemiyet, güçlü ve sağlıklı bir nesil yetiştirmede sadece annelerin değil 

diğer aile üyelerinin de etkili olduğunu vurgulamış ve bu bağlamda 

salnamede, babalara da çocuk bakımı, çocuk eğitimi ve aile birliğinin 

sağlaması konuları hakkında bilgiler verilmiştir. Salname, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin varlığının güçlü, sağlıklı, ahlaklı, değerlerini bilen ve 

koruyan bir nesil ile sürdürülebileceği düşüncesiyle şekillenmiştir. 

Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti, bu salnameyi çocukların ve ana-

babaların sağlıklarının ve kültürel zenginliklerinin ileri seviyede 

olmasını, ayrıca mesleki eğitimin önemi ve gerekliliği konusunda hem 

çocukların hem de ebeveynlerin bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla 

yayımlamıştır. Annelere ve Çocuklara Salname ile hedef kitlenin aktif 

olarak sürece katılmaları sağlanmıştır. Nitekim salnamede, annelerin ve 

çocukların doldurmaları gereken sayfalara yer verilmiştir. Örneğin 

“Cebimin Bütçesi”, “Aile Halkının ve Bazı Akrabanın Viladet ve 

İzdivaç Yıl Dönümlerini Kayda Mahsus Sahife” gibi başlıkların altını 

annelerin; “Bu Sene Okuduğumuz Ders Kitapları”, “Arkadaşlık”, 

“Mektebimizin Tatil Zamanları” gibi başlıkların altını ise çocukların 

doldurmaları istenmiştir. Bu yöntem ile hem çocukların ve annelerin 

aktif olmaları hem de salnamenin bir başucu kitabı niteliği taşıması 

sağlanmıştır (Paşahan, 2014, s. 54-55). Genel olarak salname, 

cumhuriyeti ayakta tutacak ve yeni devlet yapısının ilkelerini 

benimseyerek gelecek nesillere aktaracak olan çocuklara ve bu 

çocukların sağlıklı, güçlü, medeni, vatanına ve milletine hayırlı 

olmalarında büyük katkıları olan ebeveynlere, özellikle de annelere yön 

veren, onlara cumhuriyet bilincini aşılayan, onları bilinçlendiren ve 

aydınlatan bir yayın olması bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca eser, 

dönemin çocuk politikasını yansıtması ve geleceğe ışık tutması 

açısından da elzemdir. Bu noktada çalışmada, 1927 yılında Türkiye 

Himâye-i Etfâl Cemiyeti tarafından yayımlanan Annelere ve Çocuklara 

Salname incelenmiştir. Yapılan incelemede, özellikle yeni nesillerin 

yetiştirilmesinde büyük katkıları olan annelerin benimsemeleri gereken 

ilkelerin bahsi geçen salname ışığında ele alınması amaçlanmıştır.  
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2. YÖNTEM 

Yöntem bölümünde araştırmanın modeline, araştırmanın materyaline, 

verilerin çözümlenmesine, geçerlik ve güvenirliğe ilişkin bilgilere yer 

verilmiştir.  

2. 1. Araştırmanın Modeli 

Annelere ve Çocuklara Salname ışığında dönemin annelerinin 

benimsemeleri gereken ilkelerin incelendiği bu araştırmada, nitel 

araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi kullanılmıştır. Nitel 

araştırma yönteminde araştırmacı, bütüncül bir bakış açısıyla 

araştırmanın problemini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yöntemde, 

araştırılması amaçlanan olgu ve olaylar kendi bağlamında 

değerlendirilerek kişilerin onlara verdikleri anlamlar doğrultusunda 

yorumlanmaktadır (Altunışık ve Diğerleri, 2010, s. 302). Bu bağlamda 

nitel araştırma yönteminde araştırmacının yapması gereken, kuramsal 

açıklamalar yapmadan önce kişi veya kişilerin deneyimlerini ve özel 

durumlarını anlamaya çalışmaktır (Büyüköztürk vd., 2012, s. 237). 

Nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi ise yazılı ve 

görsel materyallerin içeriğini belirlenen amaç doğrultusunda ayrıntılı 

ve sistematik bir şekilde analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir 

(Wach, 2013). Doküman analizinde araştırmacı, yazılı ve görsel 

materyallerden yola çıkarak elde ettiği bulguları sistematik bir şekilde 

inceleyerek araştırmak istediği olgu ve olaya ilişkin bütüncül bir resim 

ortaya koymaya çalışmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

2. 2. Araştırmanın Materyali 

Araştırmanın materyalini, 1927 yılında Türkiye Himâye-i Etfâl 

Cemiyetince basılan Annelere ve Çocuklara Salname oluşturmuştur. 

Salnameye http://ktp.isam.org.tr/pdfsal/D02943192700000001.pdf 

adresinden ulaşılmıştır. Doküman analizinin ön koşulu olarak belgenin 

orijinalliği tespit edilmiştir. Osmanlı Türkçesinde yazılan salnamenin 

Latin alfabesine göre çevrilmesi alanında uzman olan Doç. Dr. Osman 

Kubilay Gül tarafından yapılmıştır. Çevrilen metin alanında uzman 

olan iki akademisyen tarafından da kontrol edilmiş ve çevrilen metnin 

güvenirliliği sağlanmıştır. Annelere ve Çocuklara Salname’nin kapak 

sayfasına aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.  
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Şekil 1. Annelere ve Çocuklara Salname’nin kapak sayfası 

 

2. 3. Verilerin Çözümlenmesi 

Çevirisi yapılan Annelere ve Çocuklara Salname, içerik analizi 

yapılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi sayesinde yazılı ve görsel 

materyallerin belirgin veya örtük anlamları sistematik bir şekilde 

analize tabi tutulabilmektedir (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Bu 
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bağlamda öncelikle salname okunmuş ve ortaya çıkan bilgiler 

kodlanmıştır. Araştırmacının elinde alandaki kuramlardan yola çıkarak 

önceden hazırlayabileceği kategoriler olmadığı için kategoriler 

ilerleyen aşamalarda oluşturulmuştur. Belirlenen kodlar, özelliklerine 

göre bir araya getirilmiş, belirlenen temalar altında sınıflandırılıp 

kategorilere ayrılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda analiz 

birimi içerik olarak belirlenmiştir. Annelere ve Çocuklara Salname 

ışığında dönemin annelerinin benimsemeleri gereken ilkeler, 

salnamede yer alan metinlerde verilmek istenilen mesajlara göre 

“çocukların sağlıklı ve terbiyeli birer birey olmaları için annelerin 

benimsemeleri gereken ilkeler”, “ev ekonomisinin ve huzurunun 

sağlanabilmesi için annelerin benimsemeleri gereken ilkeler” ve 

“medeni ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi için annelerin 

benimsemeleri gereken ilkeler” başlıkları altında kategorize edilmiştir.  

2. 4. Geçerlik ve Güvenirlik 

Nitel araştırmalarda veriler, araştırmacılarca toplanmakta, analiz 

edilmekte ve yorumlanmaktadır. Bu sebeple araştırmanın sonucu, 

araştırmacıların kişisel tutum ve düşüncelerinden etkilenebilmektedir 

(Büyüköztürk vd., 2016, s. 256). Elde edilen bulguların araştırmacıların 

kişisel tutum ve düşüncelerinden arındırılabilmesi için geçerliğin ve 

güvenirliğin sağlanması gerekmektedir. Nitel araştırmalarda geçerlik 

ve güvenirlik, inandırıcılık ve aktarılabilirlik ile sağlanmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 264). Nitel araştırmalarda uzman görüşü 

alınarak inandırıcılık sağlanmaktadır. Yapılan bu araştırmada 

inandırıcılığı artırmak amacıyla çeviri, kodların ve kategorilerin 

oluşturulması, bulguların yorumlanması aşamalarında üç ayrı uzman 

görüşüne başvurulmuştur. Bu aşamada, araştırmacı ve uzmanlar 

arasında görüş birliği sağlanmıştır. Nitel araştırmalarda 

aktarılabilirliğin sağlanabilmesi için de ayrıntılı betimlemelere ihtiyaç 

duyulmaktadır (Geertz, 1973, s. 128). Yapılan bu araştırmada, Annelere 

ve Çocuklara Salname’de yer alan metinlerin isimlerine, içeriklerine, 

hangi sayfada bulunduklarına ve metinlerden örnek cümlelere yer 

verilerek çalışmanın aktarılabilirliği sağlanmıştır.  
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3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, yapılan çözümlemelerin sonucunda elde edilen bulgulara 

oluşturulan kategoriler doğrultusunda yer verilmiştir. Bulgular, 

Annelere ve Çocuklara Salname’de yer alan metinlerin isimlerine, 

içeriklerine ve hangi sayfada bulunduklarına yer verilerek 

desteklenmiştir. Salnamede, genel olarak annelere çocukların sağlıklı 

ve terbiyeli birer birey olabilmeleri, ev ekonomisinin ve huzurunun 

sağlanabilmesi ve medeni ve modern bir devlet anlayışının 

yaşatılabilmesi için önerilerde bulunulduğu görülmüştür. Bu bağlamda 

elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar; “Çocukların Sağlıklı 

ve Terbiyeli Birer Birey Olmaları İçin Annelerin Benimsemeleri 

Gereken İlkeler”, “Ev Ekonomisinin ve Huzurunun Sağlanabilmesi İçin 

Annelerin Benimsemeleri Gereken İlkeler” ve “Medeni ve Modern Bir 

Devlet Anlayışının Yaşatılabilmesi İçin Annelerin Benimsemeleri 

Gereken İlkeler” adlı başlıklar altında ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

Son olarak da belirlenen başlıkların (kategorilerin) altında ele alınan 

metinlerin (kod) annelerin benimsemeleri gereken ilkelere göre yüzde 

ve frekans değerlerine yer verilmiştir.  

3. 1. Çocukların Sağlıklı ve Terbiyeli Birer Birey Olmaları İçin 

Annelerin Benimsemeleri Gereken İlkeler 

Annelere ve Çocuklara Salname incelendiğinde annelere çocuklarını 

sağlıklı ve terbiyeli olarak yetiştirmeleri için birtakım önerilerde 

bulunulduğu görülmüştür. Salnamede, Cenevre Beyannamesi’nin 

ilkelerine yer verilmiş ve öncelikli olarak çocukların hakları ele 

alınmıştır. Bu bağlamda annelere, çocukların sağlık, eğitim ve oyun 

haklarının olduğu gösterilmiştir. Ayrıca çocuğun yetiştirilmesi ve 

bakımı konusunun ebeveynlerin sorumluluğunda olduğuna da işaret 

edilmiştir.  

Salnamede, çocukların sağlıklı olmalarının daha doğmadan önce 

annelerin birtakım ilkelere uymalarıyla mümkün olabileceği 

belirtilmiştir. Bu noktada hamilelere ağır olmayan yemekler yemeleri, 

sıklıkla banyo yapmaları, bolca süt ve su içmeleri, hareket etmeleri, 

uykularına önem vermeleri, alkol kullanmamaları ve düzenli bir şekilde 

doktora gitmeleri önerilmiştir.  
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Annelere ve Çocuklara Salname’de, yeni doğum yapan annelerin, 

çocuklarının sağlıklı olmaları için neler yapmaları gerektiği de 

belirtilmiştir. Salnamede, annelerin bebeklerine anne sütü vermeleri 

gerektiği ve anne sütünün olmadığı durumlarda ise bebeklerin doktorun 

verdiği süt ile beslenmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca annelerin, 

bebeklerini belli aralıklarla ve belli saatlerde beslemeleri gerektiği de 

belirtilmiştir. Bunların yanı sıra salnamede, çocukların kilolarının 

önemli olduğu belirtilmiş, annelere düzenli olarak (aylık) çocuklarını 

tartmaları ve çocuklarının kilolarını not atmaları tavsiye edilmiştir. 

Doğru emzik kullanımının çocukların ağız sağlığı için önemli olduğu 

ve bebeğin emziklerinin temiz olması gerektiği de vurgulanmıştır. 

Salnamede, annelerin çocuklarının göz ve diş sağlığına dikkat etmeleri, 

çocuklarına bilinmeyen ilaçları vermemeleri, çocuklarının sağlıklarıyla 

ilgili konuları doktora danışmaları, çocuklarının yürüme şekillerini ve 

ayak yapılarını kontrol etmeleri gerektiği belirtilmiştir.  

Salnamede salgın hastalıklardan, hastalık yapan hayvanlardan ve bu 

hastalıklardan korunmaya yollarından da bahsedilmiş, annelerin bu 

konuda dikkat etmeleri gereken şeylerin neler olduğu ele alınmıştır. 

Annelere, sineklerin ve salgın hastalıkların zararlarından çocuklarını 

koruyabilmeleri için çocuklarını ve gıdaları sineklerden korumaları, 

çocuklarını ağızlarından öpmemeleri, tozları yerden kaldırmamaları, 

yerlere tükürmemeleri, çocuklara dar kıyafetler giydirmemeleri, süt ve 

su gibi içeceklerin temizliğine dikkat etmeleri önerilmiştir. Annelere ve 

Çocuklara Salname’de, annelerin çocuklarına temiz olmayı ve 

sağlıklarını korumayı öğretmeleri gerektiği de belirtilmiştir. Ayrıca 

annelere oyunun çocuk sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ve 

annelerin çocuklarının açık havada oyun oynamalarına müsaade 

etmeleri gerektiği de ifade edilmiştir.  

Salnamede, çocukları terbiye etme görevinin ilk olarak ebeveynlere ait 

olduğu ve çocukların terbiyeli olmasında eğitimin de etkili olduğu 

belirtilmiştir. Bu noktada ebeveynlere, çocuklarını şımartmamaları, 

çocuklarına büyük ödüller ve ceza vermemeleri, çocuklarına yalan ve 

kötü sözler söylememeleri, çocuklarına karşı merhametli olmaları, 

çocuklarına iyilik, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma gibi değerleri ve 

tasarruflu olmayı öğretmeleri önerilmiştir.  
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Çocukların sağlıklı ve terbiyeli birer birey olmaları için annelerin 

benimsemeleri gereken ilkelere yer verilen metinlerin isimlerine, 

içeriklerine ve salnamenin kaçıncı sayfasında olduklarına aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir.  

Tablo 1. Annelere ve Çocuklara Salname’de Çocukların Sağlıklı ve 

Terbiyeli Bireyler Olmaları İçin Annelerin Benimsemeleri Gereken 

İlkelere Yer Verilen Metinlerin İsimleri, İçerikleri ve Bulundukları 

Sayfalar 

Metnin İsmi İçerik Metnin 

Bulunduğu 

Sayfalar 

Hukuk-i Etfâl 

Cenevre 

Beyannamesi 

Çocukların korunmasına ve çocuk 

haklarına yönelik uluslararası düzeyde 

yapılan ilk sözleşme.  

21-22 

Bebeğe Edilecek 

Takayyüdât 

Hamilelik sürecinde ve bebek 

doğduktan sonra ebeveynlerin 

çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesi 

konusunda neler yapmaları gerektiği ile 

ilgili bilgilerin yer aldığı metin. 

23-27 

Çocuklarda 

Neşv-ü Nemâ 

Annelerin bebeklerinin aylara göre kaç 

kilo civarında olmaları gerektiğini takip 

edebilecekleri bilgilerin yer aldığı 

metin. 

28 

Yeni Doğan 

Çocuğun Altı 

Aylık Tartı 

Cetveli 

Annelere bebeklerinin kilolarını not 

alabilmeleri için hazırlanan sayfa.  

29 

Oynamak 

Çocuğun hem 

Hakkı hem de 

Vazifesidir  

Çocukların sağlıklı bir şekilde 

gelişebilmelerinde oyunun önemli 

olduğunun vurgulandığı sayfa. 

39 

Sinek Sineğin çocuk sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkilerinin ve sinekten 

korunma yollarının anlatıldığı metin. 

48-50 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 40 

 

Dişlere Çok 

Ehemmiyet 

Vermeli 

Diş sağlığının neden önemli olduğunun 

ve diş bakımının nasıl yapılması 

gerektiğinin anlatıldığı metin.  

53-56 

Çocuklara 

Bakım Yolları 

Bazı hastalıkların, hastalığın bulaşma 

yollarının ve hastalıklardan korunma 

yollarının anlatıldığı metin. 

59-60 

Ana ve Babalara 

Bazı Vesâyâ 

Ebeveynlere terbiyeli bir çocuk 

yetiştirmek için çocuklarına nasıl 

davranmaları ve neler öğretmeleri 

gerektiğinin anlatıldığı metin. 

63-65 

Yürümek 

Kabiliyeti 

Yiyeceğe 

Tâbidir 

Bebeklerin yürüme becerilerinde 

nelerin etkili olduğunun, sağlıklı-

sağlıksız ayak ve bacak duruşlarının ve 

annelerin bebeklerinin yürümeleri 

konusunda neler yapabileceklerinin 

anlatıldığı metin.  

66-67 

Tabîbi 

Beklerken 

Bazı hastalıkların ve bu hastalıkların 

tedavi yollarının anlatıldığı metin. 

70-75 

Verem-

Veremden 

Korunmak-

Veremle 

Mücadele- 

Veremliyi 

Tedavi 

Veremin, veremden korunma yollarının 

ve veremin nasıl tedavi edildiğinin 

anlatıldığı metin. 

84-89 

Hava, Ziyâ, 

Hareket 

Havanın, güneş ışığının ve hareketli 

olmanın çocukların sağlıkları 

üzerindeki etkisinin anlatıldığı metin. 

104-105 

Çocuklarınıza 

İyi Bakınız 

Çocukların kitap okurlarken bakış ve 

oturuş pozisyonu bakımından nasıl 

olmaları gerektiğinin anlatıldığı metin. 

119 

Profesör 

Emerson 

Danton’un 

yazısı 

Çocukların sağlıklı olmaları için 

annelerin yapmaları gerekenlerin 

anlatıldığı metin.  

132 
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Oyun Çocuk 

İçin Şedîd Bir 

İhtiyaçtır 

Çocukların yaşlarına göre hangi 

oyunları tercih ettiklerinin ve çocuklar 

oyun oynarlarken annelerin nelere 

dikkat etmeleri gerektiğinin anlatıldığı 

metin.  

151-153 

Küçük 

Çocuklara 

Verem Aşısı 

Verem aşısının öneminin anlatıldığı 

metin. 

169-170 

Tabloda verilen metinlerden bazı örnek cümlelere aşağıda yer 

verilmiştir:  

Felaket günlerinde herkesten evvel çocuklar himayeye mazhar 

olmalıdırlar. (Hukuk-i Etfâl Cenevre Beyannamesi) 

Çocuğunuzu emzirmek mümkün değilse tabibinizin tayin edeceği sütten 

başkasını vermeyiniz. (Bebeğe Edilecek Takayyüdât) 

1’inci ayda 750 gram, 2’inci ayda 700 gram, 3’üncü ayda 650 gram, 

4’üncü ayda 600 gram… (Çocuklarda Neşv-ü Nemâ) 

Tartıyı gramla göstermelidir. (Yeni Doğan Çocuğun Altı Aylık Tartı 

Cetveli) 

Çocukları serbest bırakınız, açık havada oynasınlar, eğlensinler. 

Serbest büyüyen çocuk azim sahibi olur. Azmi olan kendine, 

memleketine büyük hizmet eder. (Oynamak Çocuğun hem Hakkı hem 

de Vazifesidir) 

Sineklere karşı her sene mücadeleye girişilmelidir. (Sinek) 

Dişlere iyi bakılmazsa çabuk bozulur, yemek iyi çiğnenmez olur ve 

bunun için mide de iyi eritemez. (Dişlere Çok Ehemmiyet Vermeli) 

Çocuğunuza ağzı kapalı olduğu halde derin nefes almayı öğretiniz. 

(Çocuklara Bakım Yolları) 

Yabancılar yanında darılmaktan, sövmekten ziyade utandırmaktan, 

korku veren kaba tehditlerden, tahkirden, habisten hele maazallah 

vurmaktan, oyun veya yemek mahrumiyetinden katiyen çekinmelidir. 

(Ana ve Babalara Bazı Vesâyâ) 
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Orta halde veya hafif çocuklar iri ve ağır olanlardan daha evvel 

bacaklarını kullanabilirler. Fakat yürümek istidat ve kabiliyeti bilhassa 

yiyecek cinsiyle mütenasiptir. (Yürümek Kabiliyeti Yiyeceğe Tâbidir) 

Çocukta öksürük adi bir hançere ve kasaba rahatsızlığından, bir 

gripten, bir bronşitten, bir kızamık veya boğmaca başlangıcından ileri 

gelebilir. (Tabîbi Beklerken) 

Verem, insandan insana, hayvandan insana geçer. Verem yalnız büyük 

hayvanlarda değil, kuşlarda ve balıklarda da görülür. (Verem-

Veremden Korunmak-Veremle Mücadele- Veremliyi Tedavi) 

Havasız hayatta olanlar yaşayamaz, ziyâsız kalanlar solup sararırlar. 

(Hava, Ziyâ, Hareket) 

Kitabı gözlere çok yakın tutmamalı. (Çocuklarınıza İyi Bakınız) 

Çocuklara gece ve gündüz yaşadıkları yerlerde saf hava temin etmeli. 

(Profesör Emerson Danton’un yazısı) 

Oyuncak, sadece çocukları avutmak, eğlendirmek ve bu suretle 

annelere ve etrafındakilere sessiz bir vakit bırakmak için değil, belki 

onların tekâmülleri ve idâme-i sıhhatleri için fevkalade lâzımdır. (Oyun 

Çocuk İçin Şedîd Bir İhtiyaçtır) 

Bundan mülhem olan Profesör Kalmet, on üç seneden beri bilâ-ârâm 

bir ceht ve gayret ile böyle bir verem aşısı meydana getirmiş, bu aşı ile 

veremleşmemek hassasını meydana atmıştır. (Küçük Çocuklara Verem 

Aşısı) 

3. 2. Ev Ekonomisinin ve Huzurunun Sağlanabilmesi İçin 

Annelerin Benimsemeleri Gereken İlkeler 

Annelere ve Çocuklara Salname incelendiğinde annelere ev 

ekonomisinin ve huzurunun sağlanabilmesi için birtakım önerilerde 

bulunulduğu görülmüştür. Salnamede, annelere ev ekonomisini idare 

etme sorumluluğu yüklenmiştir. Ev ekonomisinin ve huzurunun 

sağlanabilmesinde öncelikli olarak namuslu, dürüst ve çalışkan olmanın 

etkili olduğu ifade edilmiştir. Annelere tasarrufun sağlanabilmesi için 

kazandıklarının hepsini harcamamaları ve bir kısmını kenara koymaları 

gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca salnamede, annelerin masraflarını gelir-
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giderlerine göre ayarlamaları gerektiği de vurgulanmıştır. Bu ayarın 

sağlanabilmesi için de annelere bir masraf defteri tutmaları ve gelir-

giderleri düzenli bir şekilde bu deftere yazmaları önerilmiştir.  

Salnamede, israf etmemenin önemi üzerinde de durulmuş ve annelere 

israf konusunda da birtakım tavsiyelerde bulunulmuştur. Ekmeğin ne 

kadar değerli bir nimet olduğu belirtilmiş ve ekmeğin israf edilmemesi 

gerektiği üzerinde durulmuştur. Sadece yiyecekler açısında değil 

giyecekler bakımından da tutumlu olunabileceği vurgulanmıştır. Bu 

noktada annelere, çocuklarının yıpranmış olan elbiselerini tamir 

etmeleri önerilmiştir. 

Annelere ve Çocuklara Salname’de, aile halkının ve akrabaların bazı 

önemli günlerinin hatırlanmasının aile hayatı için önemli olduğu 

annelerin bu günleri not almaları için hazırlanmış olan sayfa ile 

gösterilmiştir. Ayrıca salnamede, alkolün zararları üzerinde de 

durulmuştur. Alkolün ev huzurunu nasıl bozduğu görsellerle ele 

alınmış, alkol kullanan kişilerin olduğu ve olmadığı evlerdeki yaşam 

tarzları gözler önüne serilmiştir.   

Ev ekonomisinin ve huzurunun sağlanabilmesi için annelerin 

benimsemeleri gereken ilkelere yer verilen metinlerin isimlerine, 

içeriklerine ve salnamenin kaçıncı sayfasında olduklarına aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir.  

Tablo 2. Annelere ve Çocuklara Salname’de Ev Ekonomisinin ve 

Huzurunun Sağlanabilmesi İçin Annelerin Benimsemeleri Gereken 

İlkelere Yer Verilen Metinlerin İsimleri, İçerikleri ve Bulundukları 

Sayfalar 

Metnin İsmi İçerik Metnin 

Bulunduğu 

Sayfalar 

Aile Halkının ve Bazı 

Akrabanın Viladet ve 

İzdivaç Yıl 

Dönümlerini Kayda 

Mahsus Sahife 

Annelere ailesinden ve 

akrabasından olan kişilerin 

doğum günlerini ve evlilik yıl 

dönümlerini not alabilmeleri için 

hazırlanan sayfa. 

17 

Cebimin Bütçesi Annelere aylara göre gelirlerini, 

giderlerini ve yaptıkları tasarrufu 

18 
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not alabilmeleri için hazırlanan 

sayfa. 

Kumaş Yırtıkları Kumaş yırtıklarının nasıl tamir 

edilmesi gerektiğinin anlatıldığı 

metin. 

32 

Ekmeğin Kıymetini 

Biliniz 

Ekmeğin değerinin bilinmesi 

gerektiğinin ve israf etmemek için 

artmış ve bayat ekmekle neler 

yapılabileceğinin anlatıldığı 

metin. 

42 

Tasarruf ve İktîsad 

Hakkında Akval-ı 

Hükemâ 

Tasarruflu olmak ve israf 

etmemek için neler 

yapılabileceğinin anlatıldığı 

metin. 

57-58 

Karnecinin Tavsiyeleri Tasarruflu olmak için neler 

yapılabileceğinin anlatıldığı 

metin. 

58 

Alkolik Fenalıklarından 

İki Tarz-ı Hayat 

Alkolün aile hayatındaki 

etkilerinin görselleştirildiği sayfa.  

80 

 

Tabloda verilen metinlerden bazı örnek cümlelere aşağıda yer 

verilmiştir:  

Aile halkının ve bazı akrabanın viladet ve izdivaç yıl dönümlerini kayda 

mahsus sahife… (Aile Halkının ve Bazı Akrabanın Viladet ve İzdivaç 

Yıl Dönümlerini Kayda Mahsus Sahife) 

İki kazan bir harca. Dünya iktisatçılarındır. (Cebimin Bütçesi) 

Yırtık yerin elyafını mümkün olduğu kadar birleştirip düzeltmeli ve 

kumaşın üzerine nemli bir bez koyup sıcak bir ütü ile ütülemeli. (Kumaş 

Yırtıkları) 

Kızarmış ekmek et suyuna, haşlamalara ve çorbalara ilave olunursa 

kuvve-i gıdaiyyesi artar. … Velhasıl ekmeği afiyetle yiyiniz, fakat israf 

etmeyiniz. (Ekmeğin Kıymetini Biliniz) 

Valideler! Çocuklarınızı tasarrufa alıştırınız. Tasarrufa çocuktan, 

kumbaradan başlayınız. Viladet anından itibaren çocuğunuza 

vereceğiniz parayı kumbarasına atınız. (Tasarruf ve İktîsad Hakkında 

Akval-ı Hükemâ) 
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Ağniyâyı meşhûreden karneci şu nasihatlerde bulunuyor: Beş parasız 

doğarak bilâfasıla ve bidayetten itibaren tasarruf etmek, defterleri 

daima yoklamak ve her gün hesabâtın muvazenesini yapmak, süratle ve 

bilâtereddüd karar-ı kat’î ile hareket etmek, matlup olanı daima bilmek. 

(Karnecinin Tavsiyeleri) 

Görseller- Babalar ve analar, siz hangisini beğeniyorsunuz? (Alkolik 

Fenalıklarından İki Tarz-ı Hayat) 

3. 3. Medeni ve Modern Bir Devlet Anlayışının Yaşatılabilmesi 

İçin Annelerin Benimsemeleri Gereken İlkeler 

Annelere ve Çocuklara Salname incelendiğinde annelere medeni ve 

modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi için birtakım önerilerde 

bulunulduğu görülmüştür. Bu noktada annelerin falcılara ve 

muskacılara inanmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca annelerin çocuk 

yetiştirme ve bakımı konusunda da modern olmaları gerektiği 

vurgulanmıştır. Bu noktada annelerin bebeklerinin kafalarını sert bir 

şekilde yoğurmamaları, bebeklerinin göbeklerine tükürmemeleri ve 

bebeklerini sıkı bir şekilde kundaklamamaları gerektiği ifade edilmiştir.  

Salname’de, modern bir devlet anlayışının oluşmasında sadece 

çocukların değil ebeveynlerin eğitimlerinin de önemli olduğu 

belirtilmiştir. Ana-babaların kendilerini geliştirecek faaliyetlerin içinde 

yer almaları gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu noktada kişilere, kültür 

seviyelerini yükseltecek bilgileri öğrenmeleri ve eğitici eserleri 

okumaları önerilmiştir.  

Salnamede, sadece eğitim değil kişisel bakım da medeni bir toplumun 

oluşmasında ön koşul olarak belirtilmiştir. Bu noktada salnamede, 

annelere bedensel ve ruhsal güzelliklerini korumaları, kendilerini ve 

evlerini temiz tutmaları, erken uyuyup erken kalkmaları, sigara ve alkol 

gibi hem kişiye hem de çevreye zarar verici maddeler kullanmamaları 

önerilmiştir.  

Medeni ve modern bir devletin meydana gelmesinde toplumu bütün 

olarak ele alan salnamede, kişilerin kendilerini düşündükleri kadar 

komşularını, fakirleri, kimsesiz ve yetim çocukları da düşünmeleri 

gerektiği belirtilmiştir. Bu noktada annelere ve diğer kişilere 

yardımsever olmaları ve bağış yapmaları tavsiye edilmiştir.  
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Annelere ve Çocuklara Salname’de, modern bir devlet yapısı 

oluşturulurken örf ve adetlerin, toplumsal kuralların, millî değerlerin, 

gelenek ve göreneklerin önemsenmesi ve korunması gerektiği 

vurgulanmıştır. Bu noktada salnamede, dinî ve millî bayramlara yer 

verilmiş ve annelerin bu günleri unutmamaları önemsenmiştir.  

Medeni ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi için annelerin 

benimsemeleri gereken ilkelere yer verilen metinlerin isimlerine, 

içeriklerine ve  salnamenin kaçıncı sayfasında olduklarına aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir.  

Tablo 3. Annelere ve Çocuklara Salname’de Medeni ve Modern Bir 

Devlet Anlayışının Yaşatılabilmesi İçin Annelerin Benimsemeleri 

Gereken İlkelere Yer Verilen Metinlerin İsimleri, İçerikleri ve 

Bulundukları Sayfalar 

Metnin İsmi İçerik Metnin 

Bulunduğu 

Sayfalar 

Müslümanların 

Dinî Mübarek 

Gün ve Geceleri 

Müslümanların dinî mübarek gün ve 

gecelerinin tarihlerinin yer aldığı 

sayfa. 

10 

Millî Bayramlar 

ve Sevinçli Yıl 

Dönümleri 

Millî bayramların ve sevinçli yıl 

dönümlerinin tarihlerinin yer aldığı 

sayfa. 

11-12 

Güzelliğinizi 

Muhafaza Etmek 

İster Misiniz? 

Bedensel ve ruhsal güzelliğin nasıl 

korunabileceğinin anlatıldığı metin. 

35-36 

Sakınınız-

Kaçınınız 

Bireylerin sağlıklı, ahlaklı ve refah 

içinde olmaları için sakınmaları 

gereken şeylerin (tütün, alkol ve 

kumar) anlatıldığı metin. 

37 

Ter Temiz kalmak için terlendiğinde neler 

yapılması gerektiğinin anlatıldığı 

metin. 

91 

Nazar Takımı, 

Muska Vesaire 

Annelerin falcılara, muskaya ve 

hurafelere inanmamaları gerektiğinin 

anlatıldığı metin. 

96-99 

Nasıl 

Uyunmalıdır? 

Bedensel sağlığın korunabilmesi için 

nasıl uyunması gerektiğinin 

anlatıldığı metin.  

102-103 
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Şapkaların 

Temizlenmesi 

Şapkaların nasıl temizlenmesi 

gerektiğinin anlatıldığı metin. 

107 

Horozlarla 

Beraber Uyanıp 

Kalkınız-

Akşamları 

Tavuklar Gibi 

Yatınız 

Bedensel sağlığın korunabilmesi için 

hangi zamanlarda uyuyup uyanılması 

gerektiğinin anlatıldığı metin. 

111 

Su Pislik Süprüntü Çevre temizliğinin sağlanabilmesi 

için yapılması gerekenlerin anlatıldığı 

metin.  

124-125 

Unutmayın ve 

Verin 

Yardımseverliğin ve bağış yapmanın 

önemi üzerinde durulan metin. 

171-172 

Tabloda verilen metinlerden bazı örnek cümlelere aşağıda yer 

verilmiştir:  

… Kurban Bayramı 10 Haziran … (Müslümanların Dinî Mübarek Gün 

ve Geceleri) 

… Çanakkale Muzafferiyeti (1334) 18 Mart … (Millî Bayramlar ve 

Sevinçli Yıl Dönümleri) 

İhtiyarlıkla mücadele etmeli, pençesini üzerimize birdenbire şiddetli 

saldırmasına müsaade etmemelidir. (Güzelliğinizi Muhafaza Etmek 

İster Misiniz?) 

Gecelik, bilekleri ve beli sıkmayıp bolca ve ferah olmalıdır. Sıhhatte 

olan yüzükoyun yatamaz. Arkası üstü yatmak da bazı mahzurlar 

bulunur. 

Alkol, ensice-i hayatiye için bir zehirdir. Her akşam bir kadeh de olsa 

muntazaman içenlere alkolik denilir ki bekrîlik diye tercüme edilebilir. 

(Sakınınız-Kaçınınız) 

Çok terli olarak evine gelen bir adam, derhâl ıslak çamaşırları 

çıkarmalı, kuru bezlerle kurulanmalı, vücudunu iyice ovmalı ve çok 

çıplak durmayıp müsâraaten kuru çamaşır giymelidir. (Ter) 

İnsanı hurafeden kurtaracak ancak maâriftir. (Nazar Takımı, Muska 

Vesaire) 
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Gecelik, bilekleri ve beli sıkmayıp bolca ve ferah olmalıdır. Sıhhatte 

olan yüzükoyun yatamaz. Arkası üstü yatmak da bazı mahzurlar 

bulunur. (Nasıl Uyunmalıdır?) 

Fötr denilen keçe şapkaların üzerindeki tozları alındıktan sonra bir 

fanilayı biraz benzinle ıslatarak lekeleri çıkarmak mümkündür. 

(Şapkaların Temizlenmesi) 

Sabahları güneş doğarken, horozlar öterken uykudan uyanıp yataktan 

kalkınız. (Horozlarla Beraber Uyanıp Kalkınız-Akşamları Tavuklar 

Gibi Yatınız) 

Pis şeyler, süprüntüler daima iyi kapaklı bir sandıkta veya bir kovada 

bulunmalı. (Su Pislik Süprüntü) 

Mazideki necatınızın takdime-i şükranını ve atideki selametinizin fidye-

i teminini vatanın sizden başka kimsesi olmayan yavrularına 

kudretinizin yettiği derecede veriniz. (Unutmayın ve Verin) 

3. 4. Belirlenen Başlıkların Altında Ele Alınan Metinlerin 

Annelerin Benimsemeleri Gereken İlkelere Göre Yüzde ve 

Frekans Değerleri 

Aşağıdaki tabloda, belirlenen başlıkların (kategorilerin) altında ele 

alınan metinlerin (kod) annelerin benimsemeleri gereken ilkelere göre 

yüzde (%) ve frekans (f) değerlerine yer verilmiştir. 

Tablo 4. Belirlenen Başlıkların (Kategorilerin) Altında Ele Alınan 

Metinlerin (Kod) Annelerin Benimsemeleri Gereken İlkelere Göre 

Yüzde ve Frekans Değerleri 

Tema Kategori Kod % f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukuk-i Etfâl Cenevre 

Beyannamesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebeğe Edilecek 

Takayyüdât 

Çocuklarda Neşv-ü Nemâ 

Yeni Doğan Çocuğun Altı 

Aylık Tartı Cetveli 

Oynamak Çocuğun hem 

Hakkı hem de Vazifesidir  

Sinek 
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 Çocukların 

Sağlıklı ve 

Terbiyeli Birer 

Birey Olmaları 

İçin Annelerin 

Benimsemeleri 

Gereken İlkeler 

 

Dişlere Çok Ehemmiyet 

Vermeli 

 

 

 

 

48,57 

 

17 

Çocuklara Bakım Yolları 

Ana ve Babalara Bazı 

Vesâyâ 

Yürümek Kabiliyeti 

Yiyeceğe Tâbidir 

Tabîbi Beklerken 

Verem-Veremden 

Korunmak-Veremle 

Mücadele- Veremliyi Tedavi 

Hava, Ziyâ, Hareket 

Çocuklarınıza İyi Bakınız 

Profesör Emerson 

Danton’un yazısı 

Oyun Çocuk İçin Şedîd Bir 

İhtiyaçtır 

Küçük Çocuklara Verem 

Aşısı 

 

Ev 

Ekonomisinin ve 

Huzurunun 

Sağlanabilmesi 

İçin Annelerin 

Benimsemeleri 

Gereken İlkeler 

Aile Halkının ve Bazı 

Akrabanın Viladet ve 

İzdivaç Yıl Dönümlerini 

Kayda Mahsus Sahife 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

7 Cebimin Bütçesi 

Kumaş Yırtıkları 

Ekmeğin Kıymetini Biliniz 

Tasarruf ve İktîsad Hakkında 

Akval-ı Hükemâ 

Karnecinin Tavsiyeleri 

Alkolik Fenalıklarından İki 

Tarz-ı Hayat 

 

 

 

Medeni ve 

Modern Bir 

Devlet 

Anlayışının 

Yaşatılabilmesi 

İçin Annelerin 

Benimsemeleri 

Gereken İlkeler 

Müslümanların Dinî 

Mübarek Gün ve Geceleri 

 

 

 

 

 

 

31,43 

 

 

 

 

 

 

11 

Millî Bayramlar ve Sevinçli 

Yıl Dönümleri 

Güzelliğinizi Muhafaza 

Etmek İster Misiniz? 

Sakınınız-Kaçınınız 

Ter 

Nazar Takımı, Muska 

Vesaire 

Nasıl Uyunmalıdır? 

Şapkaların Temizlenmesi 
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Horozlarla Beraber Uyanıp 

Kalkınız-Akşamları 

Tavuklar Gibi Yatınız 

Su Pislik Süprüntü 

Unutmayın ve Verin 

 Toplam  100 35 

Tablo 4 incelendiğinde Annelere ve Çocuklara Salname’de genel olarak 

annelere çocukların sağlıklı ve terbiyeli birer birey olabilmeleri, ev 

ekonomisinin ve huzurunun sağlanabilmesi ve medeni ve modern bir 

devlet anlayışının yaşatılabilmesi için önerilerde bulunulduğu 

görülmüştür. Annelere ve Çocuklara Salname’ye göre annelerin 

benimsemeleri gereken ilkeler, toplamda 35 metinde ele alınmıştır. 

Çocukların sağlıklı ve terbiyeli birer birey olmaları için annelerin 

benimsemeleri gereken ilkelere toplamda 17 (%48,57); ev 

ekonomisinin ve huzurunun sağlanabilmesi için annelerin 

benimsemeleri gereken ilkelere toplamda 7 (%20); medeni ve modern 

bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi için annelerin benimsemeleri 

gereken ilkelere ise toplamda 11 (%31,43) metinde yer verildiği ortaya 

çıkmıştır. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 Bu çalışma kapsamında, 1927 yılında Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti 

tarafından yayımlanan Annelere ve Çocuklara Salname incelenmiştir. 

Yapılan incelemede, özellikle yeni nesillerin yetiştirilmesinde büyük 

katkıları olan annelerin benimsemeleri gereken ilkeler bahsi geçen 

salname ışığında ele alınmıştır. İncelemelerin sonucunda, salnamede 

genel olarak annelere “çocukların sağlıklı ve terbiyeli birer birey 

olabilmeleri”, “ev ekonomisinin ve huzurunun sağlanabilmesi” ve 

“medeni ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi” için 

önerilerde bulunulduğu görülmüştür.  

İlk olarak Annelere ve Çocuklara Salname’ye göre annelerin 

çocuklarını sağlıklı ve terbiyeli olarak yetiştirmeleri için hangi ilkeleri 

benimsemeleri gerektiği incelenmiştir. İncelemelerin sonucunda 

salnameye göre hamilelerin ağır olmayan yemekler yemeyi, sıklıkla 

banyo yapmayı, bolca süt ve su içmeyi, hareket etmeyi, uykularına 

önem vermeyi, alkol kullanmamayı ve düzenli bir şekilde doktora 

gitmeyi ilke edinmeleri gerektiği görülmüştür. Ayrıca salnameye göre 
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bebekleri anne sütü ile belli aralıklarla ve belli saatlerde besleme, 

çocukların kilolarını düzenli bir şekilde not alma, doğru emzik 

kullanma, emziklerin temiz olmasını sağlama, bilinmeyen ilaçları 

çocuklara vermeme, çocukların göz ve diş sağlığına dikkat etme, 

çocukların yürüme şekillerini ve ayak yapılarını kontrol etme, 

çocukların sağlıklarıyla ilgili konuları doktora danışma, çocukları 

salgın hastalıklardan ve hastalık yapan hayvanlardan koruma, 

çocukların sağlıklı olmaları için oyuna önem verme, çocuklara temiz 

olmayı ve sağlıklarını korumayı öğretme, çocukların sağlıklı nesiller 

olarak yetiştirilebilmesinde annelerin benimsemeleri gereken ilkeler 

arasında görülmüştür. Salnamede çocukların sağlıklı nesiller 

olabilmeleri için annelere yüklenen sorumluluklar, günümüzde de 

geçerliliğini korumaktadır. Araştırmacılar, çocuğun gelişiminde hem 

genetik hem de çevresel faktörlerin etkili olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Annenin hamilelik sürecindeki beslenme tarzı, alkol ve bağımlılık 

yapan maddeleri kullanıp kullanmama durumu, fiziksel aktiviteleri ve 

temizlik alışkanlıkları gibi çevresel faktörler, bebeğin sağlıklı bir 

şekilde doğma ve sağlıklı bir yaşam sürdürme durumunu etkilemektedir 

(Er Sabuncuoğlu, 2018, s. 86). Sadece doğum öncesinde değil doğum 

sonrasında da annenin çocuğunun beslenmesine, hijyenik ortamda 

büyümesine, salgın hastalıklardan ve kimyasal maddelerden 

korunmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca annenin, düzenli bir 

şekilde çocuğunun cilt temizliğini, yüz, el-ayak ve diş bakımını 

yapması gerektiği de belirtilmektedir (Altay, 2019, s. 105-106). Bu 

noktada, salnameye göre çocukların sağlıklı bir şekilde 

büyüyebilmeleri için annelerin benimsemeleri gereken ilkelerin 

güncelliğini koruduğunu söylemek mümkündür. Salnamede, çocukları 

terbiye etmek için ebeveynlere çocuklarını şımartmamaları, 

çocuklarına büyük ödüller ve ceza vermemeleri, çocuklarına yalan ve 

kötü sözler söylememeleri, çocuklarına karşı merhametli olmaları, 

çocuklarına iyilik, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma gibi değerleri ve 

tasarruflu olmayı öğretmeleri önerilmiştir. Geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de ebeveyn tutumlarının çocukların davranışlarında etkili 

olduğu ifade edilmektedir (Demircioğlu, 2012). Otoriter tutumun 

hâkim olduğu ailelerde ebeveynler, istenmedik bir durum olduğunda 

genellikle çocuklarını cezalandırma yoluna gitmektedirler (Cole ve 
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Cole, 2001). Böyle bir ortamda büyüyen çocukların ise zayıf sosyal 

ilişkiler geliştirdikleri, saldırganca davranışlarda bulundukları ve 

empati kurmada zorlandıkları belirtilmektedir (Kasap, 2015; Keown ve 

Woodward, 2006). Yine ebeveynlerin çocuklarına karşı izin verici bir 

tutumla yaklaşmaları da çocukların şımarmalarına, otoriteyi kabul 

etmemelerine, kurallara uymakta zorlanmalarına ve ebeveynlerinin 

duygularını ihmal ederek istediklerini yaptırmalarına sebep olmaktadır 

(Marsiglia, Walczyk, Buboltz ve Griffith-Rose, 2007). Ebeveynlerin 

çocuklarına karşı otoriter ya da izin verici bir tutumla yaklaşmaları, 

çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerini engelleyebilmektedir. 

Bu noktada salnamede de belirtildiği üzere ebeveynlerin çocuklarına 

karşı kötü sözler söylemeleri, onları şımartmaları ve cezalandırmaları 

günümüzde de doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir.  

İkinci olarak Annelere ve Çocuklara Salname’ye göre annelerin ev 

ekonomisinin ve huzurunun sağlanabilmesi için hangi ilkeleri 

benimsemeleri gerektiği incelenmiştir. İncelemelerin sonucunda, 

salnamede annelerin ev ekonomisinin ve huzurunun sağlanabilmesi için 

öncelikli olarak namuslu, dürüst ve çalışkan olmayı ilke edinmeleri 

gerektiği üzerinde durulduğu görülmüştür. Ayrıca salnameye göre 

tasarrufun sağlanabilmesi için kazanılan paranın hepsini 

harcamamanın, masrafları gelir-giderlere göre ayarlamanın, masraf 

defteri tutmanın, ekmeğin değerini bilmenin, giyecekleri tamir etmenin, 

ev ekonomisinin sağlanabilmesinde annelerin benimsemeleri gereken 

ilkeler arasında olduğu görülmüştür. İnsanların yaşamlarını 

sürdürebilmek için çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir. 

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kaynaklar, her şey 

gibi zaman içinde tükenmekte, bu durum da insanların tasarruflu 

olmalarını gerekli kılmaktadır. Ev ekonomisinin sağlanmasının, israfın 

ve masrafın arttığı toplumlarda ekonomik dengenin sağlanabilmesi için 

gerekli olduğu ifade edilmektedir. Bu noktada ev ekonomisi, geçmişte 

olduğu gibi günümüzde de aranan bir toplumsal özellik olarak 

görülmektedir (Aşkın, 2019, s. 140). Orta Çağ’dan günümüze doğru 

ataerkil aile yapısından demokratik aile yapısına geçilmeye başlanması 

(Ağdemir, 1991, s. 11), kadınların eskiye nazaran iş hayatında daha çok 

yer almasına yol açmış, dolayısıyla da ev ekonomisinin sağlanmasında 

kadınların sorumluluklarını artırmıştır. Bu noktada, salnameye göre ev 
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ekonomisinin sağlanabilmesi için annelerin benimsemeleri gereken 

ilkelerin güncelliğini koruduğunu söylemek mümkündür. Annelere ve 

Çocuklara Salname’de aile huzurunun sağlanabilmesi için annelere, 

aile halkının ve akrabaların bazı önemli günlerini hatırlamak için not 

almaları ve alkol gibi zararlı maddeleri kullanmamaları önerilmiştir. 

Geçmişte olduğu gibi sosyal değişimlerin hızlı bir şekilde yaşandığı 

günümüzde de bireylerin mutlu, huzurlu ve psikolojik olarak sağlıklı 

olmaları aile kurumunun varlığının korunmasına bağlanmaktadır 

(Ersanlı, 2014, s. 51). Nitekim yapılan araştırmaların sonuçları da 

ailedeki iletişimin ve huzurun, aile üyelerinden olan çocukların iyilik 

hâlleri ve mutlulukları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir (Eryılmaz, 

2010; Joronen ve Kurki, 2005; Mert ve Kahraman, 2018). Bu noktada 

salnamede de belirtildiği üzere annelerin doğum günü, yıl dönümü gibi 

özel günleri hatırlayarak aile üyelerine değerli olduklarını 

hissettirmeleri ve aile dinamiğini bozacak alışkanlıklara yönelmemeleri 

günümüzde de doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir.  

Üçüncü olarak Annelere ve Çocuklara Salname’ye göre annelerin 

medeni ve modern bir devlet anlayışını yaşatılabilmeleri için hangi 

ilkeleri benimsemeleri gerektiği incelenmiştir. İncelemelerin 

sonucunda, salnameye göre annelerin falcılara ve muskacılara 

inanmamayı, çocuk yetiştirme ve bakımı konusunda modern olmayı, 

kendilerini geliştirecek faaliyetlerin içinde yer almayı, bilgi ve kültür 

seviyelerini yükseltecek bilgileri öğrenmeyi, eğitici eserleri okumayı, 

bedensel ve ruhsal güzelliklerini korumayı, kendilerini ve evlerini 

temiz tutmayı, erken uyuyup erken kalkmayı, sigara ve alkol gibi hem 

kişiye hem de çevreye zarar verici maddeleri kullanmamayı, 

yardımsever olmayı ve bağış yapmayı ilke edinmeleri gerektiği 

görülmüştür. Ayrıca salnameye göre örf ve adetlerin, toplumsal 

kuralların, millî değerlerin, gelenek ve göreneklerin korunması için dinî 

ve millî bayramlara önem vermenin ve bu günleri unutmamanın, 

medeni ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesinde annelerin 

benimsemeleri gereken ilkeler arasında olduğu görülmüştür. Modern 

devlet anlayışının benimsenmeye başlanmasıyla birlikte devlet 

iktidarının tanrı kaynaklı olmadığı, aksine toplum kaynaklı olduğu fikri 

benimsenmeye başlanmıştır (Arslanel ve Eryücel, 2011, s. 2). 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 54 

 

Böylelikle bir ülkenin devamlılığının sağlanmasında toplumun etkili 

olduğu görüşü esas alınmıştır. Bu noktada toplumu oluşturan kişilerin 

birtakım özelliklere sahip olmalarının modern bir devletin oluşmasında 

temel teşkil ettiği belirtilmiştir. Annelere ve Çocuklara Salname’ye 

göre medeni ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi için 

bireylerde bulunması gereken özelliklerin modern devlet anlayışı ile 

uyumlu olduğu ve bu özelliklerin günümüz insanlarının da taşıması 

gereken özellikler olduğu görülmektedir. Bu noktada, salnameye göre 

medeni ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi için annelerin 

benimsemeleri gereken ilkelerin güncelliğini koruduğunu söylemek 

mümkündür. Modern devlet anlayışının oluşturulmaya çalışıldığı Erken 

Cumhuriyet Dönemi’nde, millî kimliğin korunması da önemli 

görülmüştür (Kandeğer, 2019, s. 600). Bu dönemde, millî değerler 

kadar evrensel değerlere de önem verilmiştir. Yeni devlet anlayışında 

her toplumun adet, gelenek, görenek ve kültürüne saygı duyulması 

gerektiği üzerinde durulmuştur (Aktan, 2011, s. 197). Annelere ve 

Çocuklara Salname’de de örf ve adetlerin, toplumsal kuralların, millî 

değerlerin, gelenek ve göreneklerin korunması için dinî ve millî 

bayramlara önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda 

salnamede, dinî ve millî bayramların günlerine yer verilmiş ve kişilerin 

bu günleri hatırlamaları sağlanmıştır. Günümüzde de bahsi geçen özel 

günlere önem verildiği ve bu günlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin 

değerlerini yansıttığı görülmektedir.  

Son olarak belirlenen başlıkların (kategorilerin) altında ele alınan 

metinlerin (kod) annelerin benimsemeleri gereken ilkelere göre yüzde 

ve frekans değerleri incelenmiştir. İncelemelerin sonucunda, Annelere 

ve Çocuklara Salname’ye göre annelerin benimsemeleri gereken 

ilkelerin toplamda 35 metinde ele alındığı görülmüştür. Çocukların 

sağlıklı ve terbiyeli birer birey olmaları için annelerin benimsemeleri 

gereken ilkelere toplamda 17 (%48,57); ev ekonomisinin ve huzurunun 

sağlanabilmesi için annelerin benimsemeleri gereken ilkelere toplamda 

7 (%20); medeni ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi için 

annelerin benimsemeleri gereken ilkelere ise toplamda 11 (%31,43) 

metinde yer verildiği ortaya çıkmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere 

Annelere ve Çocuklara Salname, anne adaylarına, annelere ve 



55 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

çocuklara yönelik hazırlanmıştır. Bu noktada salnamede, çoktan aza 

doğru sırasıyla çocukların sağlıklı ve terbiyeli birer birey olmaları, 

medeni ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi ve ev 

ekonomisinin ve huzurunun sağlanabilmesi için annelerin 

benimsemeleri gereken ilkelere yer verilen metinlerin olduğu 

saptanmıştır. Bu sonuç, günümüzde olduğu gibi geçmişte de çocuk 

bakımı ve eğitimi konusunda annelere birtakım sorumluluklar 

yüklendiğini, annenin çocuğun gelişimi, ev huzurunun ve ekonomisinin 

sağlanması, medeni ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi 

konusunda ne kadar önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir.  

Modern devlet anlayışının benimsendiği Erken Cumhuriyet 

Dönemi’nde güçlü, sağlıklı, eğitimli, değerlerini koruyan ve sürdüren 

nesillerin yetiştirilmesi önemli görülmüştür. Bu noktada hem 

ebeveynlere hem de çocuklara yönelik içerikler hazırlanmıştır. 1927 

yılında Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti tarafından yayımlanan 

Annelere ve Çocuklara Salname de modern devlet anlayışına göre 

hazırlanan, ana-babalara ve çocuklara rehberlik eden bir eser olmuştur. 

Bu bağlamda salnamede; çocuk sağlığı ve eğitimi, genel sağlık, aile 

yaşamı, ev ekonomisi, genel kültür, istatistiki ve gündelik bilgiler ile 

ilgili yazılara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında, salnameye göre 

annelerin benimsemeleri gereken ilkeler incelenmiş ve incelemelerin 

sonucunda, genel olarak çocukların sağlıklı ve terbiyeli birer birey 

olabilmeleri, ev ekonomisinin ve huzurunun sağlanabilmesi ve medeni 

ve modern bir devlet anlayışının yaşatılabilmesi için annelere 

önerilerde bulunulduğu görülmüştür. Salnameye göre annelerin 

benimsemeleri gereken ilkelerin günümüz için de geçerli olduğu 

saptanmıştır. Salnameler gibi geçmiş yıllarda yayımlanmış olan 

belgelerin, geçmişle günümüz arasında köprü kurduğu, yaşananlardan 

ders alınabilmesini, geçmişte yaşanan olayların ve benimsenen ilkelerin 

öğrenilebilmesini sağladığı görülmektedir. Bu noktada araştırmacılar 

tarafından, özellikle geleceğin inşasında etkili olan çocuklarla ilgili 

geçmiş dönemlerde yazılmış olan farklı eserler incelenebilir. Böylece 

geçmiş ile günümüz farklı açılardan karşılaştırmalı bir şekilde ele 

alınabilir. Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Yapılan bu 

çalışmada, salnameye göre annelerin benimsemeleri gereken ilkeler 
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incelenmiştir. Araştırmacılara, salnameyi farklı açılardan inceleyerek 

literatüre katkı sağlamaları ve geleceğe ışık tutmaları önerilmektedir. 

Ayrıca geçmiş zamanlarda Osmanlı Türkçesi olarak yazılmış olan 

eserleri günümüz bireylerinin ve gelecek kuşakların okuyabilmeleri 

için uzman kişiler, bu eserlerin çevirilerini yapabilirler.  

Teşekkür 

Osmanlı Türkçesinde yazılan Annelere ve Çocuklara Salname’yi Latin 

alfabesine çeviren ve çalışma boyunca desteklerini esirgemeyen Doç. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, yurt dışında yaşayan iki dilli Türk çocukları için 

hazırlanan Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarında tarihi şahsiyetlere 

yer verilme durumunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma 

kapsamında, nitel metodoloji bağlamında doküman inceleme 

yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada, doküman olarak Talim ve 

Terbiye Kurulu tarafından, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 

beş (5) yıl süreyle çeşitli ülkelerde ders kitabı olarak okutulmaya karar 

verilen Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları (1-8. seviye) 

incelenmiştir. Araştırmada tarihi şahsiyetler, ders kitaplarındaki sekiz 

tema çerçevesinde kategorik dağılımlarına göre içerik analizi tekniğiyle 

çözümlenmiştir. Tarihi şahsiyetler, “Siyasî, askerî, bürokratik 

şahsiyetler ve hanedan mensupları”, “Mitolojik, destanî, edebî ve dinî 

şahsiyetler” ile “İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” şeklinde 

kategorilendirilmiştir. Araştırmada ders kitaplarında en çok tarihi 

şahsiyetin “Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve hanedan 

mensupları”, en az “Mitolojik, destanî, edebî ve dinî şahsiyetler”  

kategorilerinde ele alındığı; tarihi şahsiyetlerin en çok 8. seviyede, en 

az ise 1. seviye ders kitaplarında dağılım gösterdiği; en çok tarihi 

şahsiyete “Geçmişe Açılan Kapı”  ve en az ise “Ben ve Ailem” 

temalarında yer verildiği belirlenmiştir. Araştırmada, ders kitaplarında 

sırasıyla en sık tekrarlanan siyasî ve askerî alanda tanınmış şahsiyetlerin 

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan 

Süleyman, Sultan II. Bayezid ve Mete Han; mitolojik, destanî ve dinî 

alanlarda ele alınan şahsiyetlerin Hacivat ve Karagöz, Keloğlan, Yunus 

Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Dede Korkut; ilim, kültür, sanat 

ve edebiyat alanında yer verilen şahsiyetlerin ise Mehmet Âkif Ersoy, 
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Evliya Çelebi, Mimar Sinan, Âşık Veysel ve Uluğ Bey olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmada genel itibarıyla, Türkçe ve Türk Kültürü ders 

kitaplarında önemli tarihi şahsiyetlerin Türk çocuklarına tanıtıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, ders 

kitaplarında tarihi şahsiyetlerin her seviye ve temaya göre eşit dağılım 

gözetilerek ele alınmasına ve kadın şahsiyetlere daha fazla yer 

verilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi şahsiyetler, İki dilli Türk çocukları, Türkçe 

ve Türk Kültürü ders kitabı, Yurt dışında yaşayan Türk çocukları 

Abstract 

This study aims to reveal the inclusion of historical figures in Turkish 

and Turkish culture textbooks prepared for bilingual Turkish children 

living abroad. Within the scope of the research, document analysis 

method was utilized in the context of qualitative methodology. Turkish 

and Turkish Culture textbooks (1st-8th level), which were decided to be 

taught as textbooks in various countries for 5 years starting from the 

2019-2020 academic year by the MoNE Board of Education, were 

examined as documents in the research. In the study, historical figures 

were analyzed by content analysis technique according to their 

categorical distribution within the framework of eight themes in the 

textbooks. Historical figures were categorized as 

“political/military/bureaucratic figures and members of dynasties”, 

“mythological/mythological and religious figures” and “figures of 

science, culture, art and literature”. In the study, it was determined that 

the highest number of historical figures were dealt with in the category 

of “political/military figures” and the lowest number of historical 

figures were dealt with in the category of 

“mythological/mythological/religious figures” in all level textbooks, 

the highest number of historical figures were found in the 8th level and 

the lowest number in the 1st level textbooks, respectively, and the 

highest number of historical figures were found in the themes of 

“Gateway to the Past” and the lowest number in the themes of “Me and 

My Family”. In the study, the most frequently repeated 

political/military figures in the textbooks were Mustafa Kemal Atatürk, 

Conqueror Sultan Mehmet, Suleiman the Magnificent, Sultan Bayezid 

II and Mete Khan; mythological / mythical / religious figures were 

Hacivat and Karagöz, Keloğlan, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı 

Veli and Dede Korkut; the figures of science/culture/art and literature 
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were Mehmet Akif Ersoy, Evliya Çelebi, Sinan the Architect, Aşık 

Veysel and Uluğ Bey. In the study, it was concluded that some 

important historical figures were introduced to Turkish children in 

Turkish and Turkish Culture textbooks. However, it is suggested that 

historical figures should be handled in the textbooks by considering 

equal distribution according to each level and theme, and more place 

should be given to female figures.  

Keywords: Historical figures, Bilingual Turkish children, Turkish and 

Turkish Culture textbooks, Turkish children living abroad. 

1.GİRİŞ 

“20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sosyo-ekonomik nedenlerle 

dünyanın farklı bölgelerine başlayan işçi göçü, günümüzde sayısı 

milyonları bulan Türk insanının Türkiye dışında bulundukları yerlerde 

ana dillerini öğrenme ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır.” (Karadağ ve Baş, 

2019, s. 9). Çünkü “devletlerin göçmenlere karşı uyguladığı 

asimilasyon ve sağlıksız entegrasyon politikaları ana dili kaybına sebep 

olabilmektedir. Ana dili kaybının yol açtığı sorunların başında ise 

kimlik bunalımı gelmektedir.” (Göçmenler ve Açık, 2021, s. 145). Ana 

dili her ne kadar ülke içerisinde yaşayan bireyler için bir iletişim aracı 

olarak görülse de, yurt dışında yaşayan bireyler açısından ana dili, bir 

iletişim aracı olmanın ötesinde, kimliğin ve kültürün sürdürülmesinde 

ve korunmasında etkili bir araç konumundadır (Göçmenler, 2019).  

Ana dili kaybı ve beraberinde gelen kimlik bunalımı sorunlarından, yurt 

dışında doğan ve yetiştiği bölgenin diline maruz kalan, Türk 

çocuklarının daha fazla etkileneceği söylenebilir. Bu sorunlar, yurt 

dışındaki Türk çocuklarının millî kimliklerinden uzaklaşmasına ve 

aidiyet duygularını kaybetmelerine neden olabilir. “Bu açıdan yurt 

dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçelerini geliştirme ve Türk 

kültürünü etkin bir biçimde tanıma imkânı sağlanması büyük önem 

taşımaktadır.” (Karadağ ve Baş, 2019, s.10).  

Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aracılığıyla, yurt 

dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçenin öğretilmesi için bazı 

destekler vermektedir. Bunlardan biri Türkçenin ve Türk kültürüne ait 

unsurların öğretimine yönelik tasarlanan Türkçe ve Türk Kültürü 
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dersidir. Bu ders, Türklerin yaşadığı birçok ülkede uygulanmaktadır. 

Ayrıca MEB, bu derse yönelik ana dilin ve kültürel değerlerin öğretimi 

için ders programı ve materyaller de hazırlamaktadır (Çelik ve Gülcü, 

2016; Göçmenler ve Açık, 2021).  

“Bu dersi alan Türk öğrencilerinin şüphesiz en çok karşı karşıya 

kalacakları materyallerden biri ders kitaplarıdır.” (Sarıbaş, 2021, s.79). 

Ders kitapları, öğretmenler dışındaki çeşitli bilgi kaynaklarından ve 

araştırmalardan elde edilen, belirli ve sınırlı bir çerçevede bireyin 

çevresi ve geçmişiyle ilgili bilgileri anlamalarına katkıda bulunan 

kaynaklardır (Özbaran, 2015). Türkçe ve Türk Kültürü dersinin, temel 

materyali olan ders kitapları, ana dili öğrenimi ve kültürel unsurların 

aktarımında önemli bir yere sahiptir. (Kolay, 2018). Bu açıdan, Türkçe 

ve Türk Kültürü ders kitaplarının yurt dışındaki Türk çocuklarının 

kültür çevrelerini ve geçmişlerini anlamalarında etkili bir kaynak 

olduğu söylenebilir. Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları, Türk 

tarihine ve kültürüne ilişkin zengin içerikler sunmaktadır. Bilindiği 

üzere, Türk tarihi genellikle bir değer teşkil eden tarihi şahsiyetlerin 

hayat hikâyeleri üzerinden ele alınmaktadır. Çünkü “bu köklü 

medeniyetimizi ve binlerce yıllık tarihimizi tarihi şahsiyetler 

oluşturmuştur.” (Bektaş ve Şeker, 2020, s. 529).  

Kaynaklarda tarihi şahsiyetin tanımlanması konusunda ortak bir 

görüşün bulunmadığı görülmektedir. Esasında bu durum, tarihi şahsiyet 

ifadesinin sınırlarının belirlenmesindeki zorluğa da dikkat çekmektedir. 

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’te şahsiyet 

kelimesi, “kişilik veya bir kişiye ait belirgin özellik” şeklinde karşılık 

bulmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2019, s. 2197). Bazı 

kaynaklarda tarihi şahsiyet yerine, tarihi karakter ifadesinin de 

kullanıldığı görülmektedir. 

Dönmez ve Yazıcı (2013, s. 258) “geçmişte yaşamış, yaşadığı dönemde 

meydana gelen ve tarih açısından önemli bir olayda etkili veya 

konumundan dolayı etkilenen kişiler için” tarihi karakter; “geçmişte 

yaşamış ancak tarihi bir olayın gerçekleşmesinde veya seyrinde etkide 

bulunmamış bireylerin ders kitaplarında tarihi kişi” olarak ele alınması 

gerektiğini belirtmektedir. Bu görüşün aksine, literatürdeki 

çalışmalarda genellikle tarihi şahsiyetin, tarihi karakter anlamında 
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kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise, tarihi şahsiyetin “genelde 

önemli bir değeri olan topluma fayda sağlamış kişiler” (Ayaz, 2020, 

s.83) anlamını karşılayacak nitelikteki kullanımı tercih edilmiştir.     

Toplumlar için tarihi şahsiyetler, yaşatılması ve yeni nesile tanıtılması 

gereken kültürel bir değerdir. Nitekim tarihi şahsiyetler, rol model 

olarak milli kimliklerin ve tarih bilincinin gelişimine, toplumda kabul 

gören ahlaki değerlerin kazanımına bunun yanı sıra, genç nesillerin 

geçmişleriyle gurur duymalarına ve insanlığın ortak mirasındaki 

paylarını görerek daha fazla özgüven sahibi olmalarına da katkıda 

bulunmaktadır (Ayaz, 2020; Bektaş ve Şeker, 2020; Turan, 2021). Bu 

öneminden hareketle, bilhassa kültürel ve tarihi değerleri konu edinen 

Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında, tarihi şahsiyetlerin rol model 

olarak öne çıkarılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Türkiye literatüründe son yıllarda ders kitaplarında tarihi şahsiyetlerin 

yerinin incelendiği çalışmalarda bir artış olduğu görülmektedir. 

Literatürde Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında kültürel ögelerin 

incelendiği bazı çalışmalarda (Kolay, 2018; Göçmenler ve Açık, 2021; 

İncekara, 2022) tarihi şahsiyetlerin yeri de kısmî olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak genellikle tarihi şahsiyetleri ele alan 

çalışmalar daha çok Sosyal Bilgiler ders kitapları (Demir, 2021; Deniz, 

2011; Topçu ve Karatekin, 2017; Topcuoğlu, 2019; Osmanoğlu ve 

Cantemür, 2020; Ulu-Kalın, 2018) ve Tarih ders kitapları (Dere ve 

Ülker, 2022; Dönmez ve Yazıcı, 2013; Turan, 2021) üzerine 

yoğunlaşmıştır. Literatürde Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında 

doğrudan tarihi şahsiyetleri konu edinen çalışmaların ise nicelik ve 

nitelik açısından sınırlılığı dikkat çekmektedir. Netice itibarıyla, 1-8. 

seviye Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında tarihi şahsiyetleri ele 

alan çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Buradan hareketle, 

araştırmada yurt dışında yaşayan iki dilli Türk çocukları için hazırlanan 

Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarında tarihi şahsiyetlere yer verilme 

durumunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırmanın, Türkçe ve 

Türk Kültürü ders kitaplarında tarihi şahsiyetlerin yerine ilişkin mevcut 

durumu ortaya koyarak literatürdeki eksikliğe katkı sunması, ders kitabı 
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yazarlarına ve diğer yapılacak çalışmalara esin kaynağı olması 

bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.  

2.YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman 

incelemeye başvurulmuştur. Doküman incelemesi, araştırılması 

planlanan olgu veya olgulara yönelik önemli bilgi kaynakları sunan 

yazılı materyallerin analiz edilmesini kapsamaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016). Bu araştırmada, yazılı materyallerin derinlemesine 

analiz edilmesine imkân tanımasından dolayı, amaca uygun bir yöntem 

olarak doküman inceleme yönteminden yararlanılmıştır.  

2.2.Veri Kaynakları 

Araştırmanın veri kaynaklarını, Talim ve Terbiye Kurulunun 

15.05.2018 tarihli ve 77 sayılı kararıyla 2019-2020 eğitim-öğretim 

yılından itibaren beş (5) yıl süreyle çeşitli ülkelerde ders kitabı olarak 

okutulmakta olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. seviye “Türkçe ve Türk 

Kültürü” ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmada, veri kaynağı 

olarak kullanılan ders kitaplarının künyeleri Şekil 1’de gösterilmiştir.    
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Şekil 

1. 

Araştırmada incelenen Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları 

 

2.3.Verilerin Analizi 

Araştırmada, ders kitaplarından elde edilen nitel veriler içerik analizine 

tâbi tutularak çözümlenmiştir. İçerik analizinde yazılı bir metin veya 

belgenin içeriği incelenerek sonuçlar sayısal ya da istatistiksel olarak 

ortaya koyulur. Bu türden analizlerde belgeler incelenirken kategoriler 

oluşturulur ve sayısal gösterimler gerçekleştirilir (Ekiz, 2017). 

Araştırmada, 1-8. seviye Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında 

tarihi şahsiyetlerin yeri, oluşturulan alt kategoriler çerçevesinde, ders 

kitaplarındaki sekiz (8) temaya göre incelenmiştir. Ders kitaplarının 

analizinde, tarihi şahsiyetlerin “genelde önemli bir değeri olan topluma 

fayda sağlamış kişiler” (Ayaz, 2020, s. 83) olmasına dikkat edilmiştir. 

Ayrıca araştırmada Turan (2021)’in çalışmasından esinlenerek tarihi 

şahsiyetler “Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve hanedan 

mensupları”, “Mitolojik, destanî, edebî ve dinî şahsiyetler” ile “İlim, 

kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” şeklinde tanındıkları alanlara 

göre kategorize edilmiştir. Araştırmada yapılan analizin inandırıcılığı 

ve tutarlılığı da gözetilmiştir. Bu doğrultuda, elde edilen verilerin analiz 

ve yorumlanma sürecinde alan uzmanlarının (2 Sosyal Bilgiler eğitimi) 

görüşlerine başvurulmuş ve analiz sonuçlarının uyumlu olup olmadığı 
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denetlenmiştir. Ayrıca analiz sonucunda, ders kitaplarında ele alınan 

tarihi şahsiyetlerin kategorik dağılımları ve tarihi şahsiyetlere yer 

verilme sıklıkları sayısal olarak tablolar hâlinde gösterilmiştir. Diğer 

taraftan, araştırmada tarihi şahsiyetlerin ders kitaplarında ele alınma 

şekli örnek alıntılarla sunulmuştur.    

3. BULGULAR 

Bu bölümde elde edilen bulgular, 1-8. seviye Türkçe ve Türk Kültürü 

(TTK) ders kitaplarında yer verilen “Ben ve Ailem”, “Çevre, 

Farklılıklar ve Birlikte Yaşam”, “Oyun ve Eğlence”, “Bayramlar ve 

Kutlamalar”, “Gezelim Görelim”, “Geçmişe Açılan Kapı”, “Sanat ve 

Edebiyat” ile “İnsan ve Doğa” olmak üzere toplam 8 öğrenme teması 

çerçevesinde oluşturulan kategorilere göre değerlendirilmiştir. Her bir 

temada yer verilen şahsiyetler tüm seviye ders kitapları gözetilerek 

incelenmiştir. Ayrıca bulgular bölümünde, ders kitaplarında 4 ve üzeri 

sıklıkla yer verilen tarihi şahsiyetler, “Siyasî, askerî, bürokratik 

şahsiyetler ve hanedan mensupları”, “Mitolojik, destanî, edebî ve dinî 

şahsiyetler” ile “İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” olmak 

üzere toplamda 3 alt kategoride ele alınarak tablolar hâlinde 

sunulmuştur.  

3.1. “Ben ve Ailem” Temasında Tarihi Şahsiyetlere Yer 

Verilme Durumu  

1-8. seviye Türkçe ve Türk Kültürü (TTK) ders kitaplarında “Ben ve 

Ailem” adlı temada yer verilen tarihi şahsiyetlerin tanındıkları alanlara 

göre dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. “Ben ve Ailem” Temasında Yer Verilen Tarihi Şahsiyetler 

 
 Tarihi Şahsiyetlere İlişkin Kategoriler 

Seviye Siyasî, 

askerî, 

bürokratik 

şahsiyetler 

ve hanedan 

mensupları 

Mitolojik, 

destanî, edebî 

ve dinî 

şahsiyetler 

İlim, kültür, 

sanat ve 

edebiyat 

şahsiyetleri 

 

f* 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - Cahit Sıtkı 

Tarancı (2),  

Fikret Şeneş (2) 

2 

7 - - Faruk Nafiz 

Çamlıbel (2), 

Rıfat Ilgaz (2) 

2 

8 - Hacivat ve 

Karagöz (8) 

- 1 

Toplam 0 1 4 5 
*Frekans değeri altında her bir seviyede yer verilen tarihi şahsiyet sayısı dikkate alınmıştır.  

Tablo 1’de görüldüğü üzere, TTK ders kitaplarında “Ben ve Ailem” adlı 

ilk tema kapsamında toplamda 5 tarihi şahsiyet ele alınmıştır. Bu 

temada, yalnızca 6 ve 7. seviye ders kitaplarında “İlim, kültür, sanat ve 

edebiyat şahsiyetleri” (4) kategorisinde, 8. seviye ders kitabında ise 

yalnızca “Mitolojik, destanî, edebî ve dinî şahsiyetler” (1) 

kategorisinde bazı tanınmış şahsiyetlere yer verildiği belirlenmiştir. Bu 

kategorilerde 1, 2, 3, 4 ve 5. seviye ders kitaplarında ise hiçbir tarihi 

şahsiyetin yer almadığı gözlenmiştir.  

“Ben ve Ailem” adlı temada “İlim, kültür, sanat ve edebiyat 

şahsiyetleri” kategorisinde 6. seviye ders kitabında Cahit Sıtkı Tarancı 

ve Fikret Şeneş; 7. seviye ders kitabında ise Faruk Nafiz Çamlıbel ile 

Rıfat Ilgaz gibi edebiyat ve sanat alanında tanınmış şahsiyetlerden 

bahsedildiği görülmüştür. Ders kitaplarında bu şahsiyetlerin toplamda 

2 kez tekrarlandığı saptanmıştır. Yukarıda adı geçen tarihi şahsiyetlerin 

bu tema kapsamında tanıtılmadığı gözlenmiştir. Bunun yerine, 6 ve 7. 

seviye ders kitaplarında yalnızca söz konusu şahsiyetlere ait bilinen 
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eserlere (şiir, şarkı vb.) ve bu eserlerle bağlantılı etkinliklere yer 

verilmiştir.  

“Mitolojik, destanî, edebî ve dinî şahsiyetler” kategorisinde ise 

geleneksel Türk gölge oyunu (Karagöz oyunu) tiplemelerinden 

“Hacivat ve Karagöz”e toplamda 8 kez değinildiği görülmüştür.   Genel 

itibarıyla, 8. seviye TTK ders kitabında “Hacivat ve Karagöz” 

tiplemelerinden ziyade, Türk eğlence kültürünü yansıtan “Karagöz 

Oyunu”nun tanıtılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bu ders 

kitabında “Hacivat ve Karagöz” tiplemelerine dolaylı olarak yer 

verilmesi gerekçesiyle, mitolojik tarihi şahsiyetler kategorisinde 

değerlendirilmiş ve yukarıda yer verilen Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

3.2. “Çevre, Farklılıklar ve Birlikte Yaşam” Temasında 

Tarihi Şahsiyetlere Yer Verilme Durumu 

TTK ders kitaplarında “Çevre, Farklılıklar ve Birlikte Yaşam” adlı 

temada yer verilen tarihi şahsiyetlerin tanındıkları alanlara göre 

dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. “Çevre, Farklılıklar ve Birlikte Yaşam” Temasında Yer 

Verilen Tarihi Şahsiyetler 

*Frekans değeri altında her bir seviyede yer verilen tarihi şahsiyet sayısı dikkate alınmıştır.  

 Tarihi Şahsiyetlere İlişkin Kategoriler 

Seviye Siyasî, askerî, 

bürokratik 

şahsiyetler ve hanedan 

mensupları 

Mitolojik, 

destanî ve 

dinî 

şahsiyetler 

İlim, kültür, sanat 

ve edebiyat 

şahsiyetleri 

  f* 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 Mustafa Kemal Atatürk 

(1) 

Mevlâna (6) - 2 

6 Antonio Guterres (3) Yunus Emre 

(2) 

Cornelius Bischoff 

(6), Yaşar Kemal 

(2),  

4 

7 Fatih Sultan Mehmet (1) Mevlâna (1) Lady Montegu (1) 3 

 

8 

 

II. Bayezid (9), Fatih 

Sultan Mehmet (24), 

Mustafa Kemal Atatürk 

(37), Salih Bozok (1), 

Tevfik Rüştü Aras (2) 

 

Yunus Emre 

(5) 

 

Âşık Veysel (13), 

Albert Einstein (4), 

Cemil Bilsel (1) 

 

9 

Toplam 8 4 6 18 



71 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

Tablo 2’ye göre 1-8. seviye TTK ders kitaplarında “Çevre, Farklılıklar 

ve Birlikte Yaşam” adlı ikinci tema kapsamında toplamda 18 tarihi 

şahsiyetin ele alındığı görülmüştür. Bu temada 5, 6, 7 ve 8. seviye ders 

kitaplarında sırasıyla “Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve hanedan 

mensupları” (8), ardından “İlim, kültür, sanat ve edebiyat 

şahsiyetleri”(6) ile “Mitolojik, destanî, edebî ve dinî şahsiyetler” (4) 

kategorilerinde bazı tanınmış şahsiyetlerden söz edildiği belirlenmiştir. 

Bu kategoriler içerisinde 1, 2, 3 ve 4. seviye ders kitaplarında ise hiçbir 

bir tarihi şahsiyete yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu temada en çok 

8. seviye (f=9) ve 6. seviye (f=4) ders kitaplarında tarihi şahsiyetlerin 

ele alındığı görülmüştür. Ders kitaplarında sırasıyla Mustafa Kemal 

Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Antonio Guterres, Tevfik 

Rüştü Aras ve Salih Bozok gibi siyasî, askerî ve bürokratik alanda 

tanınmış şahsiyetlerden söz edilmiştir. Örneğin 8. seviye TTK ders 

kitabında Tevfik Rüştü Aras ve Salih Bozok’un Atatürk ile olan 

anılarının yanı sıra, Atatürk’ün söylev ve demeçlerinden kesitlere yer 

verildiği görülmüştür. Ders kitabındaki bu kesitlerde Atatürk’ün fikir 

alışverişine önem verme ve dünya barışı üzerindeki görüşlerine dikkat 

çekilmiştir.  

Yine bu tema kapsamında Türk büyüklerinden Fatih Sultan Mehmet ve 

II. Bayezid’in kültürel çeşitliliğe önem verdikleri vurgulanarak bu 

konudaki faaliyetlerinden söz edilmiştir. Örneğin 8. seviye ders 

kitabında Fatih Sultan Mehmet’in Ortodoks cemaatine ve Bosnalı 

Fransisken Katoliklere yönelik yazdığı fermanlar sunulmuş ve 

etkinliklerle desteklenmiştir.  

Bunun haricinde, 6 ve 7. seviye ders kitaplarında bu tema kapsamında 

“İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” kategorisinde sırasıyla 

Âşık Veysel, Albert Einstein, Cornelius Bischoff, Yaşar Kemal ve 

Cemil Bilsel gibi ilim, kültür ve edebiyat alanında tanınmış şahsiyetlere 

yer verildiği görülmüştür. Örneğin 8. seviye ders kitabında Âşık 

Veysel’den toplamda 13 kez söz edilmiştir. Bu ders kitabında Âşık 

Veysel’in birlikte yaşama konusunda önemli eserleri bulunduğundan 

bahsedilerek bir biyografisi sunulmuştur. Bununla birlikte, ders 

kitabında Âşık Veysel’e ait bir şiirle ilişkili etkinliklere de yer 

verilmiştir. Ayrıca 8. seviye ders kitabında Albert Einstein’ın Atatürk’e 

göndermiş olduğu bir mektup paylaşılmıştır. Ders kitabında Einstein’ın 
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mektubu beraberinde Türk siyasetçi Cemil Bilsel’e ait bir kaynaktan 

derlenmiş olan bilgilendirici bir okuma metnine de yer verilmiştir. Bu 

metinde, yurt dışından Türkiye’ye gelen bilim insanlarının ülkemize 

sağladığı katkılardan söz edilmiştir. Bu tema çerçevesinde 6. seviye 

ders kitabında ise Yaşar Kemal’in ifadesiyle “Almanların en Türkü, 

Türklerin en Almanı” olarak nitelendirilen Cornelius Bischoff’u tanıtan 

bir okuma metnine yer verilmiştir. Bu okuma metninde, Cornelius 

Bischoff’un kim olduğunun yanı sıra, Türk edebiyatı ve Türk 

kültürünün yurt dışında (Almanya) tanınırlığının artmasındaki katkısına 

değinilmiştir. Ayrıca bu bölümde, Cornelius Bischoff’un görselleri ile 

birlikte, kendisinden söz edilen bir eşleştirme etkinliğine de yer 

verilmiştir. 

“Çevre, Farklılıklar ve Birlikte Yaşam” temasında “İlim, kültür, sanat 

ve edebiyat şahsiyetleri” kategorisinde ele alınan bir diğer karakter ise 

Osmanlı dönemi’nde İngilizlerin İstanbul’da görevlendirdiği, 

büyükelçi Edward Wortley Montagu’nun eşi, İngiliz yazar Mary 

Wortley Montagu’dur. 7. seviye ders kitabında bu temada Osmanlı 

dönemi mimari güzelliklerinden biri olan kuş evlerine ilişkin 

bilgilendirici bir okuma metni sunulmuştur.   

Bu bölümde, konuyla ilişkili olarak Lady Montagu’nun 1700’lü 

yıllarda kaleme almış olduğu Osmanlı dönemine ilişkin bilgiler sunan 

mektubundan derlenen şu kesite yer verilmiştir:  

“Müslümanlar arasında kuşlara bakmanın sevap, kuş 

yuvası dağıtmanın günah olduğu inancı yaygındır. Kuş 

evlerinin bir sanat olarak gelişmesinde İslâm dininin etkisi 

büyüktür. Bu etki 18. yüzyılda Lady Montegu’nun 

mektubunda şu şekilde ifade edilmiştir: ‘Türkler 

masumiyetinden dolayı güvercinlere dindarca bir hürmet 

besliyorlar.”(Kurudayıoğlu, 2019, s. 40).  

Diğer taraftan bu temada, 5 ve 7. seviye ders kitaplarında Mevlâna; 6 

ve 8. seviye ders kitaplarında ise Yunus Emre gibi mutasavvıf, âlim ve 

şairlerden de bahsedilmiştir. Örneğin, 5. seviye ders kitabında 

Mevlâna’nın mesnevi adlı eserinden düzenlenmiş olan bir hikâye ile 

birlikte, Mevlâna’yı tanıtıcı bilgi kartı hazırlama etkinliğinin sunulduğu 

görülmüştür. 7. seviye ders kitabında ise Mevlâna’nın kültürlerarası 

duyarlılık, hoşgörü ve sevgi değerlerini vurgulayan “Bu dünyaya, 

ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmedik biz. Biz, kırıkları onarmaya, 
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ayrılanları birleştirmeye, hâsılı insanlar arasında köprü olmaya 

geldik” ifadelerine yer verilmiştir (Kurudayıoğlu, 2019, s. 39). Bu tema 

kapsamında 6. seviye ders kitabında ise Yunus Emre’ye ait bir şiir 

paylaşılmıştır. Ayrıca ders kitabında Yunus Emre’nin kim olduğunun 

araştırılmasına yönelik bir yönlendirme yapılmıştır. 8. seviye ders 

kitabında ise Yunus Emre’nin birlikte yaşama konusunda şiirleri 

bulunan önemli şairlerden biri olduğu ifade edilmiştir.  

3.3. “Oyun ve Eğlence” Temasında Tarihi Şahsiyetlere Yer 

Verilme Durumu  

TTK ders kitaplarında “Oyun ve Eğlence”  adlı temada yer verilen 

tarihi şahsiyetlerin tanındıkları alanlara göre dağılımları Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3. “Oyun ve Eğlence” Temasında Yer Verilen Tarihi Şahsiyetler 

 Tarihi Şahsiyetlere İlişkin Kategoriler 

Seviye Siyasî, 

askerî, 

bürokratik 

şahsiyetler 

ve hanedan 

mensupları 

Mitolojik, 

destanî ve dinî 

şahsiyetler 

İlim, kültür, sanat 

ve edebiyat 

şahsiyetleri 

   

f* 

1 - - - - 

2 Mustafa 

Kemal 

Atatürk (2) 

Hacivat ve 

Karagöz (3) 

- 2 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - Ahmet Kutsi Tecer 

(1) 

1 

6 - Hacivat ve 

Karagöz (31) 

- 1 

7 - - Cahit Sıtkı Tarancı 

(2) 

1 

8 - Mevlâna (1), 

Dede Korkut (1), 

Barış Manço (2), 

Evliya Çelebi (1) 

4 

Toplam 1 4 4 9 
*Frekans değeri altında her bir seviyede yer verilen tarihi şahsiyet sayısı dikkate alınmıştır.  

Tablo 3’te görüldüğü üzere, 1-8. seviye TTK ders kitaplarında yer 

verilen “Oyun ve Eğlence” adlı üçüncü tema kapsamında toplamda 9 

tarihi şahsiyete değinildiği belirlenmiştir. Bu temada 2, 5, 6, 7 ve 8. 
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seviye ders kitaplarında bazı tanınmış şahsiyetlerden söz edildiği ancak 

1, 3 ve 4. seviye ders kitaplarında ise hiçbir tarihi şahsiyetten 

bahsedilmediği tespit edilmiştir. “Oyun ve Eğlence” adlı temada en çok 

8. seviye (f=4) ders kitabında bazı tarihi şahsiyetlerden söz edildiği 

görülmüştür. Genel itibarıyla, ders kitaplarında sırasıyla en çok 

“Mitolojik, destanî, edebî ve dinî şahsiyetler” (4) ile “İlim, kültür, sanat 

ve edebiyat şahsiyetleri” (4) kategorilerinde bazı tanınmış isimlerden 

söz edildiği görülmüştür. “Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve 

hanedan mensupları” kategorisinde ise yalnızca 2. seviye ders 

kitabında 1 tarihi şahsiyete (Mustafa Kemal Atatürk) yer verildiği 

belirlenmiştir.  

Ders kitaplarındaki bu temada “Mitolojik, destanî ve dinî şahsiyetler” 

kategorisinde ise sırasıyla Hacivat ve Karagöz, Mevlâna ve Dede 

Korkut gibi mitolojik ve dinî alanda tanınmış şahsiyetlere yer 

verilmiştir. Örneğin 6. seviye ders kitabında Hacivat ve Karagöz 

tiplemelerinden toplamda 31 kez söz edilmiştir. Bu ders kitabında 

Hacivat ve Karagöz oyunu tüm yönleriyle tanıtılmış ve çeşitli 

etkinliklere (boşluk doldurma, çizim inceleme, kukla hazırlama, 

karagöz gösterisi vb.) yer verilmiştir. 2. seviye ders kitabında ise 

Hacivat ve Karagöz tiplemelerine ilişkin bir boyama etkinliği 

sunulmuştur. Bu etkinlik beraberinde ders kitabında Hacivat ve 

Karagöz hakkında öğrencilerin ailelerinden bilgi edinmeleri konusunda 

araştırma yapmalarını destekleyici ifadelere yer verilmiştir. Diğer 

taraftan, 8. seviye ders kitabında konuya hazırlık bölümünde 

Mevlâna’dan; Dede Korkut’tan ise bir okuma metni içerisinde 1 kez söz 

edildiği görülmüştür. Örneğin, bu ders kitabında Mevlâna’nın “Oyun, 

görünüşte akla uymaz ama çocuk oyunla akıllanır.” (Karatay, 2019, s. 

97) sözüne yer verilerek öğrencilerin bu söze ilişkin görüş ve 

düşüncelerini paylaşmalarının istendiği bir etkinlik sunulmuştur.  

Öte yandan, bu tema kapsamında “İlim, kültür, sanat ve edebiyat 

şahsiyetleri” kategorisinde ise 5. seviye ders kitabında Ahmet Kutsi 

Tecer; 7. seviye ders kitabında Cahit Sıtkı Tarancı; 8. seviye ders 

kitabında ise Barış Manço ve Evliya Çelebi gibi kültür, edebiyat ve 

sanat alanında tanınmış şahsiyetlere değinildiği belirlenmiştir. Örneğin 

5 ve 7. seviye ders kitaplarında yalnızca Ahmet Kutsi Tecer ve Cahit 
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Sıtkı Tarancı’nın şiirlerine yer verildiği ancak bu isimlerin 

biyografilerine yer verilmediği görülmüştür. 8. seviye ders kitabında ise 

Türk sanatçılarından Barış Manço’ya ait olan bir şarkı sözü 

paylaşılmıştır. Son olarak bu tema kapsamında “Siyasî, askerî, 

bürokratik şahsiyet” bağlamında yalnızca 2. seviye ders kitabında 

Mustafa Kemal Atatürk’ten 2 kez bahsedildiği tespit edilmiştir. Ders 

kitabında “Türkiye’yi Kurtaran Atatürk” (Şen, s.68), “Anıl, Atatürk’ü 

tanı” (Şen, s.71) şeklinde örnek cümleler üzerinden okuma ve yazma 

etkinliklerine yer verildiği görülmüştür. 

  3.4. “Bayramlar ve Kutlamalar” Temasında Tarihi 

Şahsiyetlere Yer Verilme Durumu  

TTK ders kitaplarında “Bayramlar ve Kutlamalar” adlı temada yer 

verilen tarihi şahsiyetlerin tanındıkları alanlara göre dağılımları Tablo 

4’te verilmiştir. 

Tablo 4. “Bayramlar ve Kutlamalar” Temasında Yer Verilen Tarihi 

Şahsiyetler 
 Tarihi Şahsiyetlere İlişkin Kategoriler 

Seviye Siyasî, askerî, 

bürokratik 

şahsiyetler ve 

hanedan mensupları 

Mitolojik, 

destanî ve dinî 

şahsiyetler 

İlim, 

kültür, 

sanat ve 

edebiyat 

şahsiyetleri 

   

f* 

1 - - - - 

2 Mustafa Kemal 

Atatürk (1) 

- - 1 

3 Mustafa Kemal 

Atatürk (17) 

Seyit On Başı 

(1) 

- 2 

4 Mustafa Kemal 

Atatürk (5) 

- - 1 

5 Mustafa Kemal 

Atatürk (9), 

Hamdullah Suphi (1) 

- Mehmet 

Âkif Ersoy 

(13), Cemal 
Oğuz Öcal 

(1) 

4 

6 - - - - 

7 - - - - 

 

8 

 
- 

Hz. Muhammed 
(2), Hz. Nuh (1), 

Hz. Hızır (3) Hz. 

İlyas (1), Dede 

Korkut (6), 

 
- 

 
5 

Toplam 5 6 2 13 
*Frekans değeri altında her bir seviyede yer verilen tarihi şahsiyet sayısı dikkate alınmıştır. 
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Tablo 4’e göre 1-8. seviye TTK ders kitaplarında yer verilen 

“Bayramlar ve Kutlamalar” adlı dördüncü tema kapsamında toplamda 

13 farklı tarihi şahsiyete yer verildiği görülmektedir. Bu temada 2, 3, 4, 

5 ve 8. seviye ders kitaplarında bazı tanınmış şahsiyetlerden söz edildiği 

ancak 1, 6 ve 7. seviye ders kitaplarında ise hiçbir tarihi şahsiyetten 

bahsedilmediği tespit edilmiştir. “Bayramlar ve Kutlamalar” adlı 

temada diğer seviye ders kitaplarına göre 8. seviye (f=5) ders kitabında 

mitolojik ve dinî şahsiyetlerden sıklıkla bahsedildiği görülmüştür. Bu 

tema kapsamında en çok“Mitolojik, destanî, edebî ve dinî şahsiyetler” 

(6) ile “Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve hanedan mensupları” 

(5) kategorilerinde bazı tanınmış şahsiyetlerin ele alındığı 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, bu temada tüm seviye ders kitaplarında 

en az ise “İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” kategorisinde 

tarihi şahsiyetlere yer verildiği tespit edilmiştir.  

“Bayramlar ve Kutlamalar” adlı temada “Mitolojik, destanî ve dinî 

şahsiyetler” kategorisinde Hz. Hızır ve İlyas, Hz. Muhammed, Hz. 

Nuh, Dede Korkut ve Seyit On Başı gibi mitolojik, destanî ve dinî yönü 

bulunan tanınmış şahsiyetlerden söz edildiği görülmüştür. Bu tema 

içerisinde 8. seviye ders kitabında Orta Asya Türk geleneğinin önemli 

mitolojik ve destanî figürlerinden biri olan Dede Korkut’a toplamda 6 

kez yer verilmiştir. Senaryo temelli hazırlanan TTK ders kitaplarında 

bir hikâye anlatıcı olarak Dede Korkut’tan yararlanıldığı görülmektedir. 

Örneğin 8. seviye ders kitabında “Dede Korkut’a bir soru sordum: 

‘Hıdrellez ne demek?’ Dede Korkut önce o gür sakalını sıvazladı, sonra 

başladı anlatmaya” (Karatay, 2019, s. 118) şeklinde öğrencilerin bir 

okuma metnine yönlendirildiği görülmektedir. Yine 8. seviye ders 

kitabında İslam toplumlarında önemli bir yere sahip olan kandil 

geleneği hakkında hazırlanan bir okuma metninde Hz. Muhammed’den 

şöyle söz edilmiştir: “Mevlit Kandili, sevgili Peygamberimizin doğumu 

için Allah’a şükrettiğimiz kutsal bir gündür. Bizler, Peygamber 

Efendimiz’in dünyaya geldiği bu kutsal günde, bol bol namaz kılar, dua 

eder ve sadaka veririz. Çünkü Peygamber Efendimiz’in dünyaya gelişi 

biz Müslümanlar için çok kıymetlidir.” (Karatay, 2019, s. 135).  

Ders kitabında bu tema kapsamında Hz. Hıdır ve İlyas 

Peygamberlerden ise Türk Dünyasında mevsimlik bayramlardan biri 
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olarak bilinen Hıdrellez kutlamalarına ilişkin bir okuma metni 

içerisinde şu şekilde bahsedilmiştir. “Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak 

adlandırılan Hıdrellez Günü, Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde 

buluştukları gün olması nedeniyle kutlanır. Hızır ve İlyas sözcükleri 

birleşerek halk ağzında Hıdrellez şeklini almıştır.” (Karatay, 2019, s. 

118).  

Hz. Nuh Peygamber’e ise İslam inancında önemli bir yere sahip olan 

Aşure gününe yönelik bir okuma metni içerisinde şöyle yer verilmiştir: 

“İnancımıza göre Hz. Nuh, Büyük Tufan’dan sonra karaya ayak 

bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır.” 

(Karatay, 2019, s. 131).  

Diğer taraftan, bu temada 3. seviye ders kitabında ise Çanakkale 

Zaferi’nin kahramanlarından biri olarak bilinen Seyit Ali Çabuk’u 

(Seyit On Başı) temsil eden bir karikatüre yer verilmiştir. Burada Seyit 

On Başı’ yı temsil eden görsel “güçlü ve yürekli, kahraman, alp” 

anlamındaki yiğit kelimesini karşılamak maksadıyla, bir eşleştirme 

etkinliğinde kullanılmıştır. Ancak söz konusu temada Seyit On Başı’nın 

ismi, kim olduğu, Çanakkale Muharebeleri sırasındaki rolü ve katkısı 

hakkında hiçbir açıklayıcı bilgiye yer verilmediği görülmüştür.  

“Bayramlar ve Kutlamalar” adlı temada “Siyasî, askerî, bürokratik 

şahsiyetler ve hanedan mensupları” kategorisinde ise en fazla Mustafa 

Kemal Atatürk’ün ele alındığı belirlenmiştir. Ders kitaplarında bu 

temada Atatürk’ten 3. seviye ders kitabında 17 kez, 5. seviye ders 

kitabında 9 kez ve 4. seviye ders kitabında ise 5 kez söz edildiği 

görülmüştür. Örneğin 3. seviye ders kitabında ülkemizde kutlanan 

ulusal içerikli bayramlara (30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) ilişkin okuma 

metinleri içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ten sıklıkla bahsedilerek 

görsellerine yer verilmiştir. Bununla birlikte, bu temadaki etkinliklerde 

de Atatürk’e sıkça yer verildiği gözlenmiştir. 5. seviye ders kitabında 

da benzer şekilde milli bayramlarla ilişkili içerik kapsamında 

Atatürk’ten sıklıkla bahsedilmiştir. Örneğin, 5. seviye ders kitabında 

yer alan bir metinde Mustafa Kemal Atatürk’ten şu şekilde söz 

edilmiştir: “19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı 
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ve Millî Mücadele’yi başlattığı tarihti. Atatürk için Gençlik ve Spor 

Bayramı, çok önemliydi. 19 Mayıs 1938 tarihinde, halkın karşısına en 

son bu bayramla çıktığını biliyor musunuz?” (Deniz, 2019, s. 12). Bu 

kategori kapsamında ders kitabında adı geçen bir diğer isim ise 

Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir. 5. seviye ders kitabında Tanrıöver’den 

yalnızca İstiklâl Marşı ile alakalı bir okuma metni içerisinde şöyle 

bahsedilmiştir: “Ersoy, eserini bitirdi ve marş, Meclis’te Hamdullah 

Suphi tarafından okundu. Marş okunurken her kıtanın sonunda 

alkışlanıyordu.” (Deniz, 2019, s.73).  Ders kitabında Hamdullah Suphi 

Tanrıöver’in kim olduğu hakkında açıklamalarda bulunulmamıştır. 

“Bayramlar ve Kutlamalar” adlı tema kapsamında “İlim, kültür, sanat 

ve edebiyat şahsiyetleri” kategorisinde ise en çok Mehmet Âkif 

Ersoy’un ele alındığı görülmüştür. Bu kategoride diğer seviye ders 

kitaplarında ise hiçbir tarihi şahsiyete yer verilmediği belirlenmiştir. 

Tüm seviye ders kitapları incelendiğinde, Mehmet Âkif Ersoy’dan 

yalnızca 5. seviye ders kitabında 13 kez söz edildiği tespit edilmiştir. 

Ders kitabında Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı kaleme almış 

olduğu dönemdeki evine ait görseller sunulmuştur. Bunun yanı sıra, 

Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazdığı sürece yönelik anı 

türünde bir okuma metnine ve bu metinle bağlantılı etkinliklere yer 

verildiği görülmüştür. 5. seviye ders kitabındaki bu etkinlik bölümünde 

Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı 

yazdırmasın!” sözü paylaşılmış ve öğrencilerin bu söz üzerine görüş ve 

düşüncelerini açıklamaları istenmiştir. Bu temada “İlim, kültür, sanat 

ve edebiyat şahsiyetleri” kategorisi kapsamında ders kitabında adı 

geçen bir diğer isim ise Cemal Oğuz Öcal’dır. 5. seviye ders kitabında 

Cemal Oğuz Öcal’ın kim olduğundan söz edilmemiş olup yalnızca Türk 

bayrağına yönelik övgüler içeren bir şiirine yer verildiği görülmüştür. 

3.5. “Gezelim Görelim” Temasında Tarihi Şahsiyetlere Yer 

Verilme Durumu 

TTK ders kitaplarında “Gezelim Görelim” adlı temada yer verilen 

tarihi şahsiyetlerin tanındıkları alanlara göre dağılımları Tablo 5’te 

sunulmuştur. 
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Tablo 5. “Gezelim Görelim” Temasında Yer Alan Tarihi Şahsiyetler 
 Tarihi Şahsiyetlere İlişkin Kategoriler 

Seviye Siyasî, askerî, 

bürokratik 

şahsiyetler ve 

hanedan 

mensupları 

Mitolojik, 

destanî ve 

dinî 

şahsiyetler 

İlim, kültür, 

sanat ve edebiyat 

şahsiyetleri 

 f* 

1 - - - - 

2 - - Fazıl Hüsnü 

Dağlarca (1) 

1 

3 FatihSultan Mehmet 

(4), Mustafa Kemal 
Atatürk (2) 

Hera (1), 

Leander (1) 

- 4 

4 - - - - 

5 - - Jeff Rose (1) 1 

6 - - - - 

7 Mustafa Kemal 

Atatürk (1) 

Beyazıt 

Paşası 

Mahmut 
Han (2) 

Muzaffer 

Sarısözen (2), 

Karacaoğlan (5), 
Samim Bilgen (2), 

Cemil Tükarman 

(1) 

6 

8 Şah Cihan (1), 

Nizamülmülk (1), 

Timur (1) 

- Mimar Ahmet (1), 

Mimar Sinan (1), 

Mimar Hayreddin 
(1) 

6 

 

Toplam 6 3 9 18 
*Frekans değeri altında her bir seviyede yer verilen tarihi şahsiyet sayısı dikkate alınmıştır. 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, 1-8. seviye TTK ders kitaplarında yer 

verilen “Gezelim Görelim” adlı beşinci tema kapsamında toplamda 18 

farklı tarihi şahsiyetin ele alındığı belirlenmiştir. Bu tema içerisinde 1, 

4 ve 6. seviye ders kitaplarında hiçbir tarihi şahsiyete yer verilmediği 

tespit edilmiştir. Genel itibarıyla, bu tema kapsamında ders kitaplarında 

en çok “İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” (9) ile “Siyasî, 

askerî, bürokratik şahsiyetler ve hanedan mensupları” (6) 

kategorilerinde; en az ise “Mitolojik, destanî ve dinî şahsiyetler” (3) 

kategorisinde bazı tanınmış tarihi şahsiyetlerden söz edilmiştir. 

“Gezelim Görelim” temasında bilhassa 7. Seviye (f=6) ve 8. seviye 

(f=6) ders kitaplarında ilim, kültür, sanat ve edebiyat alanında tanınmış 

bazı şahsiyetlerden bahsedildiği görülmektedir. Bu ders kitaplarında 

Karacaoğlan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Samim Bilgen, Cemil Tükarman 

ve Muzaffer Sarısözen gibi tanınmış edebiyatçı, bestekâr ve sanatçıların 

eserlerinden (şiir, koşma, şarkı ve beste) bölümlere yer verilmiştir. 
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Örneğin, 7. seviye ders kitabında “Gezelim Görelim” temasında 

Karacaoğlan’dan şöyle söz edilmiştir: “Çukurova denilince akla ilk 

gelenlerden biri Karacaoğlan’dır.” (Kurudayıoğlu, 2019, s. 98). Yine 

bu bölümde, Karacaoğlan’ın Çukurova ile alakalı bir koşma örneğinden 

hareketle, isminden söz edildiği görülmüştür.  

Diğer taraftan bu kategori kapsamında, 5. seviye ders kitabında 

Arkeolog Jeff Rose; 8. seviye ders kitabında ise Mimar Ahmet, Mimar 

Sinan ile Mimar Hayreddin gibi ilim, kültür ve sanat alanında tanınmış 

şahsiyetlerin isimlerine de yer verilmiştir. Örneğin, 8. seviye ders 

kitabında Tac Mahal üzerine hazırlanan bir metin içerisinde Mimar 

Ahmet’ten şu şekilde söz edilmiştir: “Yapımında 20.000 işçinin 

çalıştığı söylenen Tac Mahal’i, Mimar Ahmet inşa etmiştir.” (Karatay, 

2019, s. 146). Yine 8. seviye ders kitabında Mostar Köprüsü üzerine 

hazırlanan bir okuma metni içerisinde ise Mimar Sinan ve Mimar 

Hayreddin’den şöyle bahsedilmiştir: “Mostar Köprüsü, Mimar 

Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1557-1566 yılları 

arasında inşa edilmiştir.” (Karatay, 2019, s. 148). 

Ders kitaplarında “Gezelim Görelim” temasında “Siyasî, askerî, 

bürokratik, şahsiyetler ve hanedan mensupları” kategorisi bağlamında 

ele alınan tarihi şahsiyetlerin ise sırasıyla Fatih Sultan Mehmet ve 

Mustafa Kemal Atatürk olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, 3. seviye ders 

kitabında Fatih Sultan Mehmet’ten Ayasofya ve Topkapı Sarayı gibi 

yapılar hakkındaki bir okuma metni ve konuyla ilişkili etkinlikler 

içerisinde toplamda 4 kez bahsedilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ten 

ise Anıtkabir Müzesi üzerine ele alınan bir okuma metni içerisinde yer 

verilmiştir. Ayrıca bu kategori çerçevesinde bahsedilen diğer tarihi 

şahsiyetler ise Şah Cihan, Nizamülmülk ve Timur olmuştur. 8. seviye 

ders kitabında Tac Mahal, Nizamiye Medresesi ve Ahmet Yesevi 

Türbesi ile ilgili konu içeriğinde Babür hükümdarı Şah Cihan, Büyük 

Selçuklu Devleti’nin ünlü vezirlerinden Nizamülmülk ve Timurlu 

Devleti’nin kurucusu Timur’dan söz edilmiştir.  

Ders kitaplarında söz konusu tema kapsamında “Mitolojik, destanî ve 

dinî şahsiyetler” kategorisi bağlamında ele alınan mitolojik ve destanî 

şahsiyetler ise Beyazıt Paşası Mahmut Han ile Hera ve Leander 

olmuştur. Örneğin, 3 seviye ders kitabında Kız Kulesi ile ilgili bir 

okuma parçası içerisinde Hera ve Leander’den şu şekilde 

bahsedilmiştir: “Kız kulesi hakkında pek çok efsane vardır. Batı 

kaynakları burayı sevgilisi Hera’ya kavuşmak için yüzerken boğulan 
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Leander’in kulesi olarak tanıtır.” (Keskin, 2019, s. 87). 7. seviye ders 

kitabında ise Ağrı Dağı Efsanesinin mitolojik figürlerinden biri olan 

Beyazıt Paşası Mahmut Han’dan şöyle söz edilmiştir: “18. yüzyılda 

Beyazıt bir sancak merkezidir. Beyazıt Paşası, Mahmut Han’dır. 

Mahmut Han’ın kır atı, Ağrı Dağı’nın eteklerindeki Sorik köyünde 

yaşayan Ahmet’in evinin kapısına gelir.” (Kurudayıoğlu, 2019, s. 94). 

3.6. “Geçmişe Açılan Kapı” Temasında Tarihi Şahsiyetlere 

Yer Verilme Durumu  

TTK ders kitaplarında “Geçmişe Açılan Kapı” adlı temada yer verilen 

tarihi şahsiyetlerin tanındıkları alanlara göre dağılımları Tablo 6’da 

sunulmuştur. 

Tablo 6. “Geçmişe Açılan Kapı” Temasında Yer Verilen Tarihi 

Şahsiyetler 

 Tarihi Şahsiyetlere İlişkin Kategoriler 

Seviye Siyasî, askerî, 

bürokratik şahsiyetler 

ve hanedan mensupları 

Mitolojik, 

destanî ve dinî 

şahsiyetler 

İlim, 

kültür, 

sanat ve 

edebiyat 

şahsiyetleri 

         

f * 

1 Mustafa Kemal Atatürk 

(3) 

Nasrettin Hoca 

(4), Hezârfen 

Ahmed Çelebi 
(2), Hacivat ve 

Karagöz (4), 

Keloğlan (2) 

- 5 

2 Mustafa Kemal Atatürk 

(1), Kraliçe II. Elizabeth 

(1) 

Keloğlan (27), 

Hacivat ve 

Karagöz (1) 

- 4 

3 Orhan Gazi (7), Kanuni 

Sultan Süleyman (10) 

Dede Korkut 

(3), Boğaç Han 
(4), Geyikli 

Baba (8) 

- 5 

4 - Hacı Bektaş 

Veli (14), 

Mevlâna (12), 

Yunus Emre 
(11), Hacı 

Bayram Veli 

(10), Taptuk 

Emre (4) 

- 5 

5 Fritz Neumark (1), 

Franz Carl Endres (1), 

- Mozart (11), 

Ludwig 
Ross (1), 

6 
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Pretextat 

Lecomte 

(1), 

Edmonde de 
Amicis (1) 

6 Mete Han (5), Attila Han 
(1), Bumin Kağan (2), 

Kutluk Bilge Kül Kağan 

(3), Abdülkerim Satuk 

Buğra Han (1), Alp 
Tegin Han (1), Selçuk 

Bey (1), Kutalmış 

Süleyman Şah (1), 

Teoman (2), Tonyukuk 
(2), Kül Tigin (1), 

Nizamülmülk (1), 

Ertuğrul Bey (2), Fatih 

Sultan Mehmet (3), 
Kanuni Sultan 

Süleyman (2), Mustafa 

Kemal Atatürk (7), 

General Guro (5) 

- - 17 

7 Fatih Sultan Mehmet 

(11) 

- - 1 

8 Osman Bey (4), Mete 

Han (4), Timur (1), 
Uzun Hasan (1), II. 

Murad (1), Fatih Sultan 

Mehmet (12), Yavuz 

Sultan Selim (1), Kanuni 
Sultan Süleyman (4), 

İbrahim Paşa (1), Lütfi 

Paşa (1), Sokullu 

Mehmet Paşa (1), 
Barbaros Hayrettin Paşa 

(1), Mustafa Kemal 

Atatürk (17), Franklin 

Roosevelt (1), Winston 

Churchill (1), Elefterios 

Venizelos (1), 

Hz. Muhammet 

(1), Dursun 
Fakih (1), 

Kaşgarlı 

Mahmut (8), 
Bâki (1), 

Fuzuli (1), 

Mimar 

Sinan (1), 
İbn-i Sina 

(5), Farabî 

(11), El-

Cezerî (8), 
Uluğ Bey 

(13), Ali 

Kuşçu (5), 

Cahit Arf (7) 

28 

Toplam 41 16 14 71 
*Frekans değeri altında her bir seviyede yer verilen tarihi şahsiyet sayısı dikkate alınmıştır. 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, 1-8. seviye TTK ders kitaplarında yer 

verilen “Geçmişe Açılan Kapı” adlı altıncı tema kapsamında toplamda 

71 farklı tarihi şahsiyetin ele alındığı belirlenmiştir. Bu tema 

kapsamında ders kitaplarında sırasıyla “Siyasî, askerî, bürokratik 

şahsiyetler ve hanedan mensupları” (41), “Mitolojik, destanî ve dinî 
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şahsiyetler” (16) ile “İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” (14) 

kategorilerinde bazı tanınmış tarihi şahsiyetlere yer verildiği 

görülmüştür. “Geçmişe Açılan Kapı” adlı temada diğer seviye ders 

kitaplarına göre 6. seviye (f=17) ve 8. seviye (f=17) ders kitaplarında 

siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ile hanedan mensuplarının sıkça 

ele alındığı tespit edilmiştir. Bu temada bahsi geçen siyasî, askerî ve 

bürokratik şahsiyetler sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan 

Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Mete Han, Orhan Gazi ve Osman 

Bey’dir. (Diğer adı geçen tarihi şahsiyetler için Bkz. Tablo 6).  

Mustafa Kemal Atatürk’ten 8. seviye ders kitabında “Geçmişe Açılan 

Kapı” temasında toplamda 17 kez söz edildiği görülmüştür.  Örneğin 

8. seviye ders kitabında Mustafa Kemal Atatürk’ten şu şekilde 

bahsedilmiştir: Tarihe yön veren Türklerden bahsedip de Mustafa 

Kemal Atatürk’ten söz etmemek olur mu? Atatürk, milletimiz için 

olduğu kadar dünya tarihi açısından da son derece önemli bir devlet 

adamıdır. Atatürk, savaşta yenilgiye uğrattığı devletlerin bile saygısını 

kazanmış, adından övgü dolu sözlerle bahsettirmiş bir liderdir.” 

(Karatay, 2019, s. 164). 7. seviye ders kitabında ise Fatih Sultan 

Mehmet’ten “Fatih Çarşıda” adlı bir okuma metninde ve bu metinle 

ilişkili etkinlik bölümünde sıkça yer verilmiştir. 8. seviye ders kitabında 

ise Fatih Sultan Mehmet’in temsili görselleri sunularak bir okuma 

metni içerisinde kendisinden şöyle söz edilmiştir:  

Fatih Sultan Mehmet, çağ kapatıp yeni bir çağ açan büyük 

bir padişahtır. Onun siyasî ve askerî başarıları dünya 

tarihinde silinmeyen izler bırakmıştır. Ancak Fatih Sultan 

Mehmet’i büyük bir yönetici yapan özelliği, yalnızca bu 

başarıları değildir. Fatih Sultan Mehmet, farklı dinlere 

inanan insanlara saygı göstermiş, onların din ve inanç 

özgürlüklerini korumuştur.” (Karatay, 2019, s. 161).  

Benzer şekilde 8. seviye ders kitabında, Kanuni Sultan Süleyman’ın da 

temsili görseline yer verilerek kendisinden bir okuma parçasında şu 

şekilde bahsedildiği görülmüştür: “Türklerin kendisine ‘Kanuni’ ve 

‘Gazi’, Avrupalıların ise ‘Muhteşem Süleyman’ dedikleri Süleyman 

Han, babasından devraldığı Osmanlı toprağını, yaptığı fetihlerle iki 

katına çıkararak yaklaşık 15 milyon km2’ye ulaştırdı. Yaşadığı yüzyıl, 

dünya tarihine ‘Türk Asrı’ olarak geçti.”  (Karatay, 2019, s. 162). Diğer 

taraftan, 8. seviye ders kitabında Asya Hun Devleti hükümdarı Mete 

Han’dan ise şöyle söz edilmiştir: “Mete Han, büyük Türk devletlerinden 
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biri olan Asya Hun Devleti’nin hükümdarıdır. Onun askerî dehası 

tarihte önemli izler bırakmıştır. Mete Han tarafından kurulan onlu 

askerî sistem, günümüzdeki orduların temelini oluşturmuştur.” 

(Karatay, 2019 s. 159).  

Bu temada “Mitolojik, destanî ve dinî şahsiyetler” kategorisi 

bağlamında tüm seviye ders kitapları incelendiğinde, 1, 2, 3, 4 ve 8. 

seviye ders kitaplarında bazı mitolojik, destanî ve dinî şahsiyetlerin ele 

alındığı görülmüştür. Buna karşılık 5, 6 ve 7. seviye ders kitaplarında 

ise hiçbir mitolojik, destanî ve dinî şahsiyete yer verilmediği tespit 

edilmiştir. Ders kitaplarında en sık yer verilen mitolojik, destanî ve dinî 

alanda tanınmış şahsiyetlerin sırasıyla Keloğlan, Mevlâna, Hacı 

Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Hacı Bayram Veli olduğu belirlenmiştir. 

Örneğin, 2. seviye ders kitabında sıkça adından söz edilen Türk masal 

anlatı geleneğinin saçsız masal kahramanı Keloğlan’ın şu özelliklerine 

değinilmiştir: “Keloğlan… Kötülere karşı mücadele eder. İyilerin ve 

haksızlığa uğrayanların yanında olur. Hayvan ve doğaseverdir. Türk 

çocuklarının en sevdiği masal kahramanlarından biridir.” (Şen, 2019, 

s. 138). 4. seviye ders kitabında ise temsili görsellerin yanı sıra, senaryo 

temelli hazırlanan okuma parçalarında ve bu okuma parçalarıyla 

bağlantılı etkinliklerde Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve 

Hacı Bayram Veli’den sıkça bahsedildiği belirlenmiştir. Örneğin bu 

ders kitabında bir okuma metni içerisinde Mevlâna’nın şu kişilik 

özelliklerine dikkat çekilmiştir: “İslam kültürünün en büyük düşünür ve 

şairlerindendir. Irk, din ayrımı yapmaz. Bütün insanlığa birliği, iyiliği 

öğütleyen çok değerli biridir.” (Arı, 2019, s. 95). Bununla birlikte, 4. 

seviye ders kitabında yer verilen bir okuma metni içerisinde Hacı 

Bektaş’ı Veli’nin şu özelliklerinin ön plana çıkarıldığı görülmüştür: 

“Anadolu’ya gelip İslamiyet’i yayan kişilerden biridir. Güzel ahlâkı ve 

yaşantısıyla insanlara örnek olmuştur.” (Arı, 2019, s. 90).  

Yine 4. seviye ders kitabında Yunus Emre’ye ise temsili görsellerde, bir 

okuma metninde ve etkinlik örneklerinde yer verildiği görülmüştür. 

Bunun yanı sıra, ders kitabında Yunus Emre’ye ait şiirler de 

sunulmuştur. Örneğin ders kitabında bir okuma metni içerisinde Yunus 

Emre’nin görüş ve düşüncelerini yansıtan şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Yunus Emre birçok şiir yazmıştır. Şiirlerinde iyilik ve insan sevgisini 
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anlatmıştır. Cimrilik, kin, nefret gibi duyguların da ne kadar kötü 

olduğunu söylemiştir.” (Arı, 2019, s. 99). Son olarak bu ders kitabında 

bir okuma parçasında Hacı Bayram Veli’nin ise şu özelliklerine dikkat 

çekildiği görülmüştür: “Hacı Bayram Veli, Ankara’da tüccarlardan 

zekât ve sadaka toplarmış. Bunları fakirlere, kimsesizlere, yaşlılara 

dağıtırmış. Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin insanlara sevgi ve saygıyla 

yaklaşırmış” (Arı, 2019, s. 101).  

“Geçmişe Açılan Kapı” temasında “İlim, kültür, sanat ve edebiyat 

şahsiyetleri” kategorisinde ise yalnızca 5 ve 8. seviye ders kitaplarında 

bilim ve kültür alanında tanınmış bazı tarihi şahsiyetlerin ele alındığı 

görülmüştür. Bu kategoride 5. seviye ders kitabında Wolfgang 

Amadeus Mozart’tan 11 kez; 8. seviye ders kitabında Uluğ Bey’den 13 

kez, Kaşgarlı Mahmut ve El-Cezerî’den 8 kez, Cahit Arf’tan 7 kez, İbn-

i Sina ve Ali Kuşçu’dan ise 5 kez bahsedilmiştir. Örneğin, 5. seviye ders 

kitabında ünlü bestekâr Mozart’tan “Türk dostu bir müzisyen” adlı 

okuma parçası ve bu okuma parçası ile ilişkili bir etkinlik içerisinde 

sıkça söz edildiği görülmüştür.  

“Geçmişe Açılan Kapı” temasında 8. seviye ders kitabında ise Mete 

Han, Kaşgarlı Mahmut, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni 

Süleyman Süleyman, Atatürk, Farabî, El-Cezerî, Uluğ Bey ve Cahit 

Arf’ın temsili görsellerinin yanı sıra, biyografilerine yer verildiği 

belirlenmiştir. 8 seviye ders kitabında Uluğ Bey’in bir okuma metni ve 

bu metinle ilişkili hazırlanan sorularda toplamda 13 kez ele alındığı 

görülmüştür. Örneğin bu okuma metni içerisinde Uluğ Bey’den şu 

şekilde bahsedilmiştir:  

“Uluğ Bey, 15. yüzyılda yaşamış büyük bir astronomi 

bilginidir. Aynı zamanda da Timur Devleti’nin sultanıdır. 

Uluğ Bey, matematik ve astronomi alanlarında bilim 

tarihini etkileyen çok önemli araştırmalar yapmıştır. 

Bugün Özbekistan sınırlarında yer alan Semerkant 

Rasathanesi’ni kurmuş ve burada gökbilimiyle ilgili 

gözlemler yapmıştır.” (Karatay, 2019, s. 170).  

Yine 8. seviye ders kitabında Türk bilgini Kaşgarlı Mahmut’tan ise bir 

okuma parçası içerisinde şöyle söz edilmiştir: “Kaşgarlı Mahmut, 

büyük bir dil ve kültür bilginidir. ‘Dîvânu Lugâti’t-Türk’ adlı Türk 
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dilinin ilk sözlüğü kabul edilen eseriyle Türk dili tarihinin 

aydınlatılmasına büyük bir katkı sağlamıştır.” (Karatay, 2019, s. 160). 

Ayrıca bu ders kitabında İslam bilginlerinden El-Cezerî’nin 

biyografisine, kendisinin ve icatlarının temsili görsellerine yer verildiği 

görülmüştür. Örneğin 8. seviye ders kitabında El-Cezerî hakkında şu 

bilgilere yer verilmiştir: “1136’da Diyarbakır’da doğan El-Cezerî, 

Diyarbakır Artuklu Sarayı’nda mühendislik görevi yapmış bir bilim 

adamı, matematikçi, sanatçı ve minyatür ustasıdır. El-Cezerî, bundan 

800 yıl önce keskin zekâsı ile elektrik kullanmadan su ve mekanik 

parçalarla çalışan birçok makine icat etmiştir. El-Cezerî’nin yaptığı o 

kadar çok makine vardır ki saymakla bitiremeyiz.” (Karatay, 2019, s. 

168) 

3.7. “Sanat ve Edebiyat” Temasında Tarihi Şahsiyetlere 

Yer Verilme Durumu  

TTK ders kitaplarında “Sanat ve Edebiyat” adlı temada yer verilen 

tarihi şahsiyetlerin tanındıkları alanlara göre dağılımları Tablo 7’de 

sunulmuştur. 

Tablo 7. “Sanat ve Edebiyat” Temasında Yer Verilen Tarihi Şahsiyetler 

 Tarihi Şahsiyetlere İlişkin Kategoriler 

Seviye Siyasî, askerî, 

bürokratik 

şahsiyetler ve 

hanedan 

mensupları 

Mitolojik, 

destanî ve 

dinî 

şahsiyetler 

İlim, kültür, sanat 

ve edebiyat 

şahsiyetleri 

   

f* 

1 - - Osman Hamdi Bey 

(1) 

1 

2 - - Rıfat Ilgaz (1) 1 

3 - Dede Korkut 

(3) 

- 1 

4 I. Ahmet (1), 

İmparator 

Konstantin (1), 

Abdülmecid (2), 
Caca Bey (1), II. 

Bayezid (1), 

- - 5 

5 - - - - 

6 - - Mehmet Âkif Ersoy 
(12), Nazım Hikmet 

(3), Necip Fazıl 

7 
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Kısakürek (3), Âşık 

Veysel (1), Mimar 

Kemaleddin Bey (3), 

Barış Manço (6), 
Neşet Ertaş (5) 

7 Bilge Kağan (1), 
Kül Tigin (1), 

Tonyukuk (1), 

Şah Cihan (1), 

Çolak Abdi Paşa 
(1) 

Yunus Emre 
(6),Tabtuk  

Emre (1) 

Nihat Sami Banarlı 
(2), Evliya Çelebi 

(13), Mimar Sinan 

(15), Mimar 

Hayreddin (1), Ömer 
Seyfettin (6), Sait 

Faik Abasıyanık (8), 

Nazım Hikmet (1), 

Necip Fazıl 
Kısakürek (1), Yaşar 

Kemal (1), Oğuz 

Atay (1), Yahya 

Kemal Beyatlı (1), 
Orhan Veli Kanık 

(1) 

19 

8 II. Mahmut (1) - Zeki Müren (5) 2 

Toplam 11 3 22 36 
*Frekans değeri altında her bir seviyede yer verilen tarihi şahsiyet sayısı dikkate alınmıştır. 

Tablo 7’ye göre 1-8. seviye TTK ders kitaplarında yer verilen “Sanat 

ve Edebiyat” adlı yedinci tema kapsamında toplamda 36 farklı tarihi 

şahsiyetin ele alındığı görülmektedir. Bu tema kapsamında tüm seviye 

ders kitapları incelendiğinde, sırasıyla en çok “İlim, kültür, sanat ve 

edebiyat şahsiyetleri” (22) ile “Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve 

hanedan mensupları”nın (11); en az ise “Mitolojik, destanî ve dinî 

şahsiyetler”in (f=3) ele alındığı belirlenmiştir. Söz konusu tema 

kapsamında en çok 7. seviye (f=12) ve 6. seviye (f=7) ders kitaplarında 

ilim, kültür, sanat ve edebiyat alanında tanınmış bazı şahsiyetlerden 

bahsedildiği görülmektedir. Bu temada söz konusu kategori 

kapsamında Mimar Sinan’a 15 kez, Evliya Çelebi’ye 13 kez, Mehmet 

Âkif Ersoy’a 12 kez, Sait Faik Abasıyanık’a 8 kez, Ömer Seyfettin ve 

Barış Manço’ya 6 kez, Neşet Ertaş ve Zeki Müren’e ise 5 kez yer 

verilmiştir (Diğer adı geçen tarihi şahsiyetler için Bkz. Tablo 7). 

Örneğin 7. seviye ders kitabında bu temada Mimar Sinan’ın bir 

biyografisi ile mimarî başyapıtlarına ilişkin temsili görselleri 

sunulmuştur. Ayrıca Mimar Sinan’dan diğer okuma metinlerinde ve 

etkinlik bölümlerinde de bahsedildiği görülmüştür. Ders kitabında 
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Mimar Sinan  hakkında şu açıklamalarda bulunulmuştur: “Mimar 

Sinan; 29 Mayıs 1489 tarihinde Kayseri Ağırnas’ta doğmuş, 17 

Temmuz 1588’te İstanbul’da vefat etmiştir. Osmanlı başmimarı ve 

inşaat mühendisidir. Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde 

dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye 

Camisi’dir.”  (Kurudayıoğlu, 2019, s. 133).  

Diğer taraftan, Evliya Çelebi’nin ise 7. seviye ders kitabındaki 

metinlerde kahraman anlatıcı ve hâkim anlatıcı olarak sıkça yer aldığı 

belirlenmiştir. Örneğin, bu ders kitabında “Merhaba çocuklar, ben 

Evliya Çelebi. Tarihte Osmanlı coğrafyasını karış karış gezdim. 

Gezdiğim yerlerle ilgili notlar aldım. Benden sonra gelen kuşaklar 

seyahatnamemi okuyarak bilgi sahibi oldular.”  (Kurudayıoğlu,  2019, 

s.129) şeklinde kahraman anlatıcı olarak olayları okuyucuya aktardığı 

görülmüştür. Bunun yanı sıra, ders kitabında bu tema kapsamında 

Evliya Çelebi’nin temsili görselleri de sıkça sunulmuştur. Ayrıca 

Evliya Çelebi’den “Seyahat Etmeye Nasıl Karar Verdim” başlıklı bir 

okuma metninde de söz edildiği görülmüştür. Bu temada 6. seviye ders 

kitabında ise millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’a ait görsellerde ve 

hayat hikâyesini ele alan okuma metinlerinde yer verilmiştir. Bu ders 

kitabında Mehmet Âkif Ersoy, “Türk edebiyatındaki önemli 

sanatçılarımızdan biri millî şairimiz” (Doğan, 2019, s. 129) şeklinde 

tanıtılmıştır. Bununla birlikte, ders kitabında öğrencileri Mehmet Âkif 

Ersoy ile alakalı videolara yönlendiren karekodların paylaşıldığı da 

görülmüştür.  

“Sanat ve Edebiyat” temasında “Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler 

ve hanedan mensupları” kategorisinde ise 4, 7 ve 8. seviye ders 

kitaplarında bazı siyasî, askerî ve bürokratik şahsiyetlerin ele alındığı 

belirlenmiştir. Buna karşılık, bu kategori kapsamında 1, 2, 3, 5 ve 6. 

seviye ders kitaplarında ise hiçbir şahsiyete yer verilmediği tespit 

edilmiştir. 4. seviye ders kitabında Sultan Abdülmecid, I. Ahmet, 

İmparator Konstantin, Caca Bey ve II. Bayezid’dan; 7. seviye ders 

kitabında Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk, Şah Cihan ve Çolak Abdi 

Paşa’dan; 8. seviye ders kitabında ise II. Mahmut’tan bir kez söz 

edildiği görülmüştür. Sultan Abdülmecid’e ise 4. seviye ders kitabında 

2 kez yer verildiği belirlenmiştir. Bu ders kitabında Sultan 
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Abdülmecid’den yalnızca “Dolmabahçe Sarayı” adlı bir okuma metni 

içerisinde ve tema sonunda yer verilen bir soruda bahsedilmiştir. Ders 

kitabında Sultan Abdülmecid’in kim olduğu hakkında detaylı 

açıklamalarda bulunulmamıştır.  

“Sanat ve Edebiyat” temasında “Mitolojik, destanî ve dinî şahsiyetler” 

kategorisinde ise, yalnızca 3 ve 7. seviye ders kitabında destanî ve dinî 

yönden tanınmış şahsiyetlere yer verildiği belirlenmiştir. 3. seviye ders 

kitabında Türk dünyasının Korkut Atası olarak bilinen Dede Korkut’tan 

3 kez söz edilirken 7. seviye ders kitabında Yunus Emre’den 6 kez ve 

Taptuk Emre’den ise 1 kez bahsedildiği görülmüştür. Bu tema 

kapsamında 3. seviye ders kitabında Dede Korkut’un temsili görselleri 

sunulmuştur. Bunun yanı sıra, Dede Korkut’a “Kopuz” adlı bir okuma 

metni ile doğru-yanlış sorularının bulunduğu bir etkinlik içerisinde de 

yer verildiği görülmüştür. 7. seviye ders kitabında ise Yunus Emre’nin 

temsili görselleri sunulmuştur. Bununla birlikte, Yunus Emre’den bir 

okuma metni ve bir etkinlik içerisinde de söz edildiği belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, ders kitabında Yunus Emre’nin eserlerinden bazı 

dizelere de yer verilmiştir. 

Ayrıca 7. seviye ders kitabında Horasan erenlerinden ve Yunus 

Emre’nin mürşidi olarak bilinen Taptuk Emre’nin dergâhından 1 kez 

söz edilmiştir. Örneğin, bu ders kitabında Yunus Emre hakkında şu 

açıklamalarda bulunulmuştur: “Yunus Emre, Anadolu’da Türkçe şiirin 

öncüsü olan tasavvuf ve halk şairidir. Şair, Eskişehir’in Sivrihisar 

ilçesinde yer alan Sarıköy’de yetişmiş, Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki 

Taptuk Emre Dergâhı’nda yaşamıştır.” (Kurudayıoğlu, 2019, s. 132). 

Burada Taptuk Emre’ye dolaylı olarak yer verildiği görülmektedir. Bu 

bakımdan Taptuk Emre, dinî yönü bulunan tanınmış bir şahsiyet olarak 

Tablo 7’de gösterilmiştir. 

3.8. “İnsan ve Doğa” Temasında Tarihi Şahsiyetlere Yer 

Verilme Durumu 

TTK ders kitaplarında “İnsan ve Doğa” adlı temada yer verilen tarihi 

şahsiyetlerin tanındıkları alanlara göre dağılımları Tablo 8’de 

sunulmuştur. 

Tablo 8. “İnsan ve Doğa” Temasında Yer Verilen Tarihi Şahsiyetler 
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 Tarihi Şahsiyetlere İlişkin Kategoriler 

Seviye Siyasî, askerî, 

bürokratik 

şahsiyetler ve 

hanedan 

mensupları 

Mitolojik, 

destanî ve dinî 

şahsiyetler 

İlim, kültür, 

sanat ve 

edebiyat 

şahsiyetleri 

  

f* 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - Hz. Muhammed 

(1), Hacı Bektaş 

Veli (3) 

- 2 

6 Fatih Sultan 

Mehmet (3), 

Mustafa Kemal 

Atatürk (3), Philippe 

du Fresne Canaye 

(1) 

- Âşık Veysel 

(2), Lady 

Craven (2), 

Thomas 

Allom (1) 

6 

7 - - -  

8 - - Evliya Çelebi 

(3) 

1 

Toplam 3 2 4   9 

*Frekans değeri altında her bir seviyede yer verilen tarihi şahsiyet sayısı dikkate alınmıştır. 

Tablo 8’e göre 1-8. seviye TTK ders kitaplarında yer verilen “İnsan ve 

Doğa” adlı sekizinci tema kapsamında toplamda 9 farklı tarihi 

şahsiyetin ele alındığı görülmektedir. Bu tema kapsamında sırasıyla 

“İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” (f=4) ile “Siyasî, askerî, 

bürokratik şahsiyetler ve hanedan mensupları (f=3) ve “Mitolojik, 

destanî ve dinî şahsiyetler” (f=2) kategorilerinde tanınmış bazı 

şahsiyetlere yer verilmiştir. Diğer seviye ders kitaplarında göre 6. 

seviye (f=6) ders kitabında tanınmış şahsiyetlerden sıklıkla bahsedildiği 

belirlenmiştir. Bu temada “İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” 
kategorisi kapsamında ünlü seyyah Evliya Çelebi, İngiliz seyyah Lady 

Craven ve Türk halk ozanı Âşık Veysel ile İngiliz ressam ve mimar 

Thomas Allom’a yer verildiği görülmüştür. Örneğin, 8. seviye ders 

kitabında Evliya Çelebi, “Tiftik Keçisi” ve “Kangal Köpeği” hakkında 

bilgiler veren okuma metinleri ve bu metinlerle ilişkili sorularda 3 kez 

ele alınmıştır. Ders kitabında “Tiftik Keçisi” adlı okuma metni 
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içerisinde Evliya Çelebi’den şöyle söz edilmiştir “Meşhur seyyah 

Evliya Çelebi, Seyahatname adlı kitabında tiftik keçisinden bahseder. 

Dünyanın birçok yerini gezen seyyah, tiftik keçisinin yalnızca 

Ankara’da bulunduğunu kitabında belirtir.” (Karatay, 2019, s. 218).  

Ayrıca bu tema kapsamında 6. seviye ders kitabında Âşık Veysel ile 

Lady Craven’in 2 kez ve Thomas Allom’un ise 1 kez ele alındığı 

belirlenmiştir.  

“İnsan ve Doğa” temasında “Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve 

hanedan mensupları”ndan ise yalnızca 6. seviye (f=3) ders kitabında 

bahsedildiği görülmüştür. Bu temada söz konusu kategori kapsamında 

Fatih Sultan Mehmet’ten 3 kez, Mustafa Kemal Atatürk’ten 2 kez ve 

Fransız seyyah ve diplomat Philippe du Fresne Canaye’den ise 1 kez 

söz edildiği belirlenmiştir. Örneğin, 6. seviye ders kitabında Mustafa 

Kemal Atatürk’e “Yürüyen Köşk” başlıklı bir okuma metninde yer 

verilmiştir. Bu okuma metninde Atatürk’ün bir köşkün duvarına zarar 

veren bir çınar ağacının dallarını kesmek yerine, köşkün yerinin 

değiştirilmesi için verdiği emrinden bahsedilmiş olup Atatürk’ün doğa 

sevgisine dikkat çekilmiştir (Doğan, 2019, s. 154). Yine bu tema 

kapsamında ders kitabında Fatih Sultan Mehmet’in çiçek ve ağaç 

sevgisinden söz edilmiştir. Bu bölümde Fatih’in ağaçlar konusundaki 

şu ifadelerine yer verildiği görülmüştür: “Fatih Sultan Mehmet ağaçlar 

hakkında şunu söylemiştir: Ağaçlarımdan izinsiz bir dal kesenin başını 

keserim.” (Doğan, 2019, s. 145). Ayrıca bu tema kapsamında 16. 

yüzyılda İstanbul’a gelen Fransız seyyah ve diplomat Philippe du 

Fresne Canaye’nin Türklerin çiçek ve ağaç sevgisi hakkındaki şu 

ifadelerine yer verilmiştir: “Türkler çiçekleri çok sever. Ellerinde veya 

sarıklarında daima çiçek vardır. Padişahın sarayında ağaçların altında 

her çeşit ve kokuda çiçek bulunur. Ağaç olarak Selvi ağırlıktadır” 

(Doğan, 2019, s. 155).  

“İnsan ve Doğa” adlı tema kapsamında “Mitolojik, destanî ve dinî 

şahsiyetler” kategorisinde ise, yalnızca 5. seviye ders kitabında ünlü 

mutasavvıf Hacı Bektaş Veli ile peygamber efendimiz Hz. 

Muhammed’den bahsedilmiştir. Ders kitabında bu temada Hacı Bektaş 

Veli’den 2 kez söz edilirken Hz. Muhammed’den 1 kez bahsedilmiştir. 

Örneğin, 5. seviye ders kitabında Hacı Bektaş Veli ve Hz. 
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Muhammed’e “Güvercinler Her Yerdeler” başlıklı okuma metni 

içerisinde şöyle yer verilmiştir: “Hacı Bektaş Veli, Anadolu’ya 

güvercin kılığına girerek gelmişti. Hz. Muhammed’in saklandığı 

mağaranın aranmamasını sağlayan da güvercindir. Bir inanışa göre, 

Kâbe’ye güvercin konmaz, hatta üstüne gelirse hemen yönünü 

değiştirir.” (Deniz, 2019, s. 133). 

3.9. 1-8. Seviye Ders Kitaplarında Yer Verilen Siyasî, 

askerî, Bürokratik Şahsiyetler ve Hanedan Mensupları 

1-8. seviye TTK ders kitapları incelendiğinde, “Siyasî, askerî, 

bürokratik şahsiyetler ve hanedan mensupları” kategorisinde toplamda 

76 farklı tarihi şahsiyetin ele alındığı belirlenmiştir. Bu şahsiyetlerin 

ders kitabı seviyelerine ve temalara göre dağılımları daha önceki 

bölümlerde sunulmuştur (Bkz. Tablo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8). Ders 

kitaplarında “Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve hanedan 

mensupları” kategorisinde 4 kez ve üzerinde yer verilen bazı 

şahsiyetler ise Tablo 9’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 9. TTK Ders Kitaplarında Siyasî, Askerî, Bürokratik Şahsiyetler 

ve Hanedan Mensupları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve hanedan mensupları  f 

Mustafa Kemal Atatürk  107 

Fatih Sultan Mehmet 58 

Kanuni Sultan Süleyman 16 

Sultan II. Bayezid 10 

Mete Han 9 

Orhan Gazi 7 

General Guro 5 

Osman Bey 4 
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Tablo 9’da görüldüğü üzere, 1-8. seviye TTK ders kitaplarında 4 ve 

üzeri sıklıkla tekrarlanan siyasî, askerî ve bürokratik şahsiyetlerin 

tamamı erkektir. Bu kategoride, kadın figürlere ise yeterince 

değinilmediği belirlenmiştir. Ders kitaplarında en yüksek frekansa 

sahip olan tarihi şahsiyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk (f=107)’tür. Mustafa Kemal Atatürk’e en çok 8. seviye 

ders kitabında “Çevre, Farklılıklar ve Birlikte Yaşam” adlı tema 

içerisinde toplamda 37 kez yer verilmiştir. Diğer taraftan, Atatürk’ün 

“Bayramlar ve Kutlamalar” ile “Geçmişe Açılan Kapı” adlı temalarda 

da sıkça ele alındığı görülmüştür. Ders kitaplarında sıkça tekrarlanan 

diğer bir şahsiyet ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih 

Sultan Mehmet (f=58)’tir. Ders kitapları içerisinde Fatih Sultan 

Mehmet’e en çok 8. seviye ders kitabında “Çevre, Farklılıklar ve 

Birlikte Yaşam” adlı tema içerisinde toplamda 24 kez yer verilmiştir. 

Bununla birlikte, Fatih Sultan Mehmet’in 7. seviye (11 kez) ve 8. seviye 

(12 kez) ders kitaplarında “Geçmişe Açılan Kapı” adlı tema içerisinde 

de sıkça ele alındığı görülmüştür. Tüm seviye ders kitapları 

incelendiğinde, en çok 8. seviye ders kitabında çoğunlukla Mustafa 

Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’e yer verildiği belirlenmiştir. 

Ders kitaplarında siyasî, askerî ve bürokratik şahsiyetler kategorisinde 

sıkça tekrarlanan diğer isimler ise Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. 

Bayezid, Mete Han, Orhan Gazi ve Osman Bey olmuştur. Bu kategoride 

4 ve üzeri frekansa sahip olan tek yabancı isim Çanakkale 

Muharebelerinde görev alan Fransız Generali Guro’dur. General 

Guro’dan 6. seviye ders kitabında “Geçmişe Açılan Kapı” adlı temada 

6 kez söz edilmiştir.  

3.10. 1-8. Seviye Ders Kitaplarında Yer Verilen Mitolojik, 

Destanî ve Dinî Şahsiyetler  

1-8. seviye ders kitapları incelendiğinde, “Mitolojik, destanî ve dinî 

şahsiyetler” kategorisinde toplamda 40 farklı tarihi şahsiyetin ele 

alındığı belirlenmiştir. Ders kitaplarında “Mitolojik, destanî ve dinî 

şahsiyetler” kategorisinde 4 kez ve üzerinde yer verilen şahsiyetler ise 

Tablo 10’da gösterilmiştir. 
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Tablo 10. TTK Ders Kitaplarında Mitolojik, Destanî ve Dinî 

Şahsiyetler 

Mitolojik, destanî ve dinî şahsiyetler  f 

Hacivat ve Karagöz 47 

Keloğlan 29 

Yunus Emre 24 

Mevlâna  20 

Hacı Bektaş-ı Veli 17 

Dede Korkut 13 

Hacı Bayram Veli 10 

Geyikli Baba 8 

Nasrettin Hoca 4 

Boğaç Han 4 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere, 1-8. seviye TTK ders kitaplarında 4 ve 

üzeri sıklıkla tekrarlanan toplamda 10 mitolojik, destanî ve dinî alanda 

tanınmış tarihi şahsiyete yer verilmiştir. Bu şahsiyetlerin tamamı erkek 

olup kadın şahsiyetler sınırlılık göstermektedir. Bu kategoride en sık 

tekrarlanan tarihi figür, geleneksel Türk gölge oyunu (Karagöz Oyunu) 

tiplemelerinden Hacivat ve Karagöz’dür (f=29). Hacivat ve 

Karagöz’den en çok 6. seviye ders kitabında “Oyun ve Eğlence” adlı 

temada toplamda 31 kez söz edilmiştir. Ders kitaplarında mitolojik, 

destanî ve dinî şahsiyetler kategorisinde en yüksek frekansa sahip olan 

diğer bir isim ise Keloğlan’dır (f=29). Keloğlan’a en çok 2. seviye ders 

kitabında “Geçmişe Açılan Kapı” adlı tema içerisinde toplamda 27 kez 

yer verilmiştir. Ayrıca aynı tema içerisinde 1. seviye ders kitabında da 

Keloğlan’ın ele alındığı görülmüştür. TTK ders kitaplarında sıkça ele 

alınan diğer mitolojik, destanî ve dinî alanda tanınmış şahsiyetler ise 

Yunus Emre (f= 24), Mevlâna (f=20),  Hacı Bektaş-ı Veli (f=17), Dede 

Korkut (f=13), Hacı Bayram Veli (f=10), Geyikli Baba (f=8), 

Nasreddin Hoca (f=4) ve Boğaç Han (f=4) olmuştur. 

3.11. 1-8. Seviye Ders Kitaplarında Yer Verilen İlim, 

Kültür, Sanat ve Edebiyat Şahsiyetleri  

1-8. seviye ders kitapları incelendiğinde, “İlim, kültür, sanat ve 

edebiyat şahsiyetleri” kategorisinde toplamda 65 farklı tarihi şahsiyetin 

ele alındığı belirlenmiştir. Ders kitaplarında bu kategori kapsamında 4 

kez ve üzerinde yer verilen şahsiyetler ise Tablo 11’de sunulmuştur.   
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Tablo 11. TTK Ders Kitaplarında İlim, Kültür, Sanat ve Edebiyat 

Şahsiyetleri 

İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri  f 

Mehmet Akif Ersoy 25 

Evliya Çelebi 17 

Mimar Sinan 17 

Âşık Veysel 16 

Uluğ Bey 13 

Wolfgang Amadeus Mozart 11 

Farabî 11 

El-Cezerî 8 

Kaşgarlı Mahmut 8 

Sait Faik Abasıyanık 8 

Barış Manço 8 

Cahit Arf 7 

Ömer Seyfettin 6 

Cornelius Bischoff 6 

Karacaoğlan 5 

İbn-i Sina 5 

Ali Kuşçu 5 

Zeki Müren 5 

Cahit Sıtkı Tarancı 4 

Albert Einstein 4 

Necip Fazıl Kısakürek 4 

Nazım Hikmet  4 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, 1-8. seviye TTK ders kitaplarında 4 ve 

üzeri sıklıkla tekrarlanan toplamda 22 ilim, kültür, sanat ve edebiyat 

alanında tanınmış şahsiyete yer verilmiştir. Bu şahsiyetlerin tamamı 

erkek olup kadın şahsiyetlere sınırlı yer verildiği belirlenmiştir. Tablo 

11’de sunulduğu üzere, bu kategoride en sık tekrarlanan tarihi şahsiyet, 

millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’dur (f=25). Mehmet Âkif Ersoy’a en 

çok 5. seviye ders kitabında “Bayramlar ve Kutlamalar” adlı temada 

toplamda 13 kez; 6. seviye ders kitabında ise “Sanat ve Edebiyat” adlı 

temada toplamda 12 kez değinildiği görülmüştür. Ders kitaplarında 

“İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri” kategorisinde en yüksek 

frekansa sahip olan bir diğer şahsiyet ise Evliya Çelebi’dir. (f=17). 

Evliya Çelebi’ye en çok 7. seviye ders kitabında “Sanat ve Edebiyat” 

adlı tema içerisinde toplamda 13 kez yer verilmiştir. Ayrıca Evliya 

Çelebi’den 8. seviye ders kitabında “İnsan ve Doğa” adlı temada 3 kez, 
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“Oyun ve Eğlence” adlı temada ise 1 kez bahsedilmiştir. Bu kategori 

kapsamında en yüksek frekansa sahip olan şahsiyetlerden biri de 

Osmanlı başmimarı Mimar Sinan’dır (f=17). Mimar Sinan’a en çok 7. 

seviye ders kitabında “Sanat ve Edebiyat” adlı tema içerisinde 

toplamda 15 kez yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, Mimar Sinan’dan 8. 

seviye ders kitabında “Gezelim Görelim” ve “Geçmişe Açılan Kapı” 

adlı temalarında da 1 kez söz edildiği görülmüştür.  

TTK ders kitaplarında sıkça ele alınan ilim, kültür, sanat ve edebiyat 

alanında tanınmış diğer isimler ise sırasıyla Âşık Veysel (f=16), Uluğ 

Bey (f=13), Farabî (f=11), El-Cezerî (f=8), Kaşgarlı Mahmut (f=8), Sait 

Faik Abasıyanık (f=8), Barış Manço (f=8), Cahit Arf (f=7), Ömer 

Seyfettin (f=6), Karacaoğlan (f=5), İbn-i Sina (f=5), Ali Kuşçu (f=5), 

Zeki Müren (f=5), Cahit Sıtkı Tarancı (f=4), Necip Fazıl Kısakürek 

(f=4) ve Nazım Hikmet’tir (f=4).  Ayrıca bu kategori kapsamında ders 

kitaplarında 4 ve üzeri frekansa sahip olan Wolfgang Amadeus Mozart 

(f=11), Cornelius Bischoff (f=6) ve Albert Einstein (f=4) gibi ilim, 

kültür, sanat ve edebiyat alanında tanınmış yabancı şahsiyetlere de yer 

verilmiştir. Örneğin, Mozart’tan yalnızca 5. seviye ders kitabında 

“Geçmişe Açılan Kapı” adlı temada toplamda 11 kez söz edilmiştir. 

Diğer taraftan, 6. seviye ders kitabında “Çevre, Farklılıklar ve Birlikte 

Yaşam” adlı temada Cornelius Bischoff’tan 6 kez, Albert Einstein’dan 

ise toplamda 4 kez bahsedilmiştir.  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, yurt dışında yaşayan iki dilli Türk çocukları için 

hazırlanan ve 2019-2020 yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle 

okutulmaya karar verilen 1-8. seviye Türkçe ve Türk Kültürü (TTK) 

ders kitaplarında tarihi şahsiyetlere yer verilme durumunun ortaya 

koyulması amaçlanmıştır. Tarihi şahsiyetler TTK ders kitaplarında 

benzer sekiz tema çerçevesinde tanındıkları alanlara göre kategorize 

edilerek incelenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar, ilgili literatürde 

yer alan diğer araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak şu şekilde 

açıklanmıştır:  

Araştırma bulgularına göre, TTK ders kitaplarında sırasıyla en çok 

“Siyasî, askerî, bürokratik şahsiyetler ve hanedan mensupları” ile 

“İlim, kültür, sanat ve edebiyat şahsiyetleri”; en az ise “Mitolojik, 
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destanî ve dinî şahsiyetler” kategorilerinde bazı tanınmış isimlerin ele 

alındığı sonucuna ulaşılmıştır. TTK ders kitapları içerik olarak 

incelendiğinde, siyasî ve askerî tarihle ilgili konuların hacminin geniş 

tutulduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, ders kitaplarında özellikle siyasî, 

askerî ve bürokratik alanda tanınmış şahsiyetlere sıkça yer verildiği 

söylenebilir. Araştırmada elde edilen bulguların, Sosyal Bilgiler ve 

Tarih ders kitaplarında tarihi şahsiyetlerin yerini konu edinen bazı 

çalışmalarda elde edilen bulgularla uyumlu olduğu görülmüştür (Deniz, 

2011; Dere ve Ülker, 2022; Osmanoğlu ve Cantemür, 2020). Bu 

çalışmalarda, ders kitaplarında en fazla devlet adamı kategorisinde 

tanınmış şahsiyetlere yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde 

TTK ders kitaplarında doğrudan tarihi şahsiyetlerin varlığını inceleyen 

çalışmaların nicelik açısından sınırlılık göstermesi nedeniyle, araştırma 

sonuçları literatürdeki mevcut çalışmaların sonuçlarıyla 

karşılaştırılmıştır.  

Araştırma bulgularına göre, ders kitaplarında Türk siyasî tarihinde ön 

plana çıkan tarihi şahsiyetlere daha çok yer verildiği buna karşılık, 

toplumsal tarihin önemli destanlaşmış isimlerinin (Seyit On Başı, Nene 

Hatun vb.) ise göz ardı edildiği görülmüştür. Örneğin, 3. seviye TTK 

ders kitabında “Bayramlar ve Kutlamalar” adlı temada Seyit On 

Başı’nın yalnızca temsili bir görseline yer verilmiş olup kendisi 

hakkında hiçbir açıklamada bulunulmamıştır. Araştırmada ulaşılan 

benzer bulgulara, Dere ve Ülker (2022)’nin çalışmalarında da 

rastlanılmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre, TTK ders kitaplarında “Siyasî, askerî, 

bürokratik şahsiyetler ve hanedan mensupları” kategorisinde en çok 

bahsi geçen şahsiyetlerin sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan 

Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman olduğu tespit edilmiştir. TTK ders 

kitaplarında en sık tekrarlanan devlet adamları (Atatürk, Fatih ve 

Kanuni) özellikle Türk siyasi tarihinin en parlak dönemlerini yaşatan 

meşhur isimler olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, Deniz (2021), 

Kolay (2018) ile Osmanoğlu ve Cantemür (2020)’nin çalışmalarında da 

ders kitaplarında ismi en fazla tekrarlanan şahsiyetlerin en başta 

Mustafa Kemal Atatürk ve ardından Fatih Sultan Mehmet olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, araştırmada bu kategori 
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kapsamında yabancı şahsiyet olarak yalnızca Fransız Generali 

Guro’dan söz edildiği görülmüştür. Genel itibarıyla, TTK ders 

kitaplarında Türk kültürü ve tarihinde bir rolü bulunan veya Türkler ve 

Türk kültürü hakkında olumlu bakış açısına sahip olan yabancı 

şahsiyetlere (seyyah, yazar ve bürokrat vb.) yer verildiği belirlenmiştir.  

Araştırma bulgularına göre, TTK ders kitaplarında “İlim, kültür, sanat 

ve edebiyat şahsiyetleri” kategorisinde en fazla ele alınan isimler 

sırasıyla Mehmet Âkif Ersoy, Evliya Çelebi, Mimar Sinan, Âşık Veysel 

ve Uluğ Bey’dir. TTK ders kitaplarında 4 ve üzeri sıklıkla Farabî, El-

Cezerî, Kaşgarlı Mahmut, İbn-i Sina ve Ali Kuşçu gibi Türk ve İslam 

dünyasında tanınmış bazı şahsiyetlere yer verildiği görülmüştür. Benzer 

bulgulara İncekara (2022) ve Kolay (2018)’in çalışmalarında da 

rastlanılmaktadır. TTK ders kitaplarında yukarıda adı geçen Türk ve 

İslam dünyası bilgilerinin Sosyal Bilgiler ve Tarih ders kitaplarında da 

ele alınan ortak şahsiyetler olduğu görülmüştür (Turan, 2021; Topçu ve 

Karatekin, 2017;Ulu-Kalın, 2018). Ancak genel itibarıyla, TTK ders 

kitaplarında, diğer Türk-İslam bilginlerine de yer verilmesinin (Ahmet 

Yesevi vd.) ve bu şahsiyetlerin bilim ve kültür alanındaki katkılarının 

daha fazla ön plana çıkarılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, araştırmada TTK ders kitaplarında Sait Faik 

Abasıyanık, Ömer Seyfettin, Karacaoğlan, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip 

Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet gibi Türk edebiyatında öne çıkan 

isimler de ele alınmıştır. TTK ders kitaplarında bu alanda tanınmış 

şahsiyetlerin bir kısmına daha detaylı yer verilirken bir kısmının ise 

bilinen eserlerinin altında yalnızca isimlerine (Örneğin, Cahit Sıtkı 

Tarancı, Faruk Nafiz Çamlıbel vd.) yer verildiği görülmüştür. TTK ders 

kitaplarında, eser sahipleri hakkında bilgilendirici kısa notlara yer 

verilebilir. Ayrıca ders kitaplarında eser sahiplerine ilişkin, 

bilgilendirici sesli okuma metinleri ile videolara yönlendiren  

karekodlara yer verilmesinin de yararlı olacağı düşünülmektedir. Diğer 

taraftan araştırmada, bu kategori kapsamında, ders kitaplarında adı 

geçen yabancı şahsiyetler ise sırasıyla Wolfgang Amadeus Mozart, 

Cornelius Bischoff ve Albert Einstein’dır. Ders kitabında ele alınan bu 

yabancı şahsiyetlerin Türkler ve Türk kültürü hakkında olumlu bakış 

açısına sahip olan şahsiyetler olduğu görülmüştür.  
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TTK ders kitaplarında her seviyede ve her tema için bazen kahraman 

anlatıcı bazen de hâkim anlatıcı bakış açısıyla senaryolaştırma söz 

konusudur (Karadağ ve Baş, 2019). Örneğin, Örneğin, Evliya Çelebi’ye 

7. seviye ders kitabında kahraman anlatıcı rolüyle sıklıkla yer verildiği 

görülmüştür. Tarihi şahsiyetlerin ders kitaplarında öğrenme temaları 

içerisinde kahraman veya hâkim anlatıcı şeklinde ele alınması bu 

şahsiyetlerin daha çok tekrarlanmasına olanak tanımaktadır. Bu açıdan, 

ders kitaplarında senaryolaştırmaya daha fazla yer verilerek önemli 

şahsiyetlerin tanınması ve akılda kalıcılığının artırılmasına katkıda 

bulunulabilir.  

Araştırma bulgularına göre, TTK ders kitaplarında “Mitolojik, destanî 

ve dinî şahsiyetler” kategorisinde en çok adı geçen şahsiyetlerin 

sırasıyla Hacivat ve Karagöz, Keloğlan, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı 

Bektaş-ı Veli, Dede Korkut, Hacı Bayram Veli, Geyikli Baba, Nasrettin 

Hoca ve Boğaç Han olduğu belirlenmiştir. Ders kitaplarında bu 

şahsiyetlerin temsili görselleri sunulmuş olup okuma metinleri 

içerisinde de ele alındığı görülmüştür. Bazı şahsiyetlerin (Yunus Emre, 

Karacaoğlan, Mevlâna gibi) ise konu içeriğiyle uyumlu eserlerinden 

dizelere yer verilmiştir. Bu kategoride adı geçen şahsiyetlerin TTK ders 

kitaplarında çoğunlukla öğrenci seviyelerine uygun şekilde ele alındığı 

görülmüştür. Bu bulgular, Göçmen ve Açık (2021), İncekara (2022) ile 

Turan (2021)’in çalışmalarında ulaşılan bulgularla kısmî benzerlik 

göstermektedir. TTK ders kitaplarında mitolojik, destanî ve dinî alanda 

tanınmış şahsiyetlere daha fazla yer verilmesine ihtiyaç duyulduğu 

söylenebilir. Özellikle TTK ders kitaplarında, Türk ve Altay 

mitolojisinde yiğitlik ve kahramanlıklarıyla tanınmış şahsiyetlere 

(Oğuz Kağan, Alper Er Tunga, Alpamış, Köroğlu, Deli Dumrul vb.) ve 

tüm kategorilerde tanınmış kadın şahsiyetlere yeterince yer 

verilmemesinin önemli bir eksiklik olduğu ifade edilebilir. 

Araştırma bulgularına göre, TTK ders kitaplarında tarihi şahsiyetlerin 

en fazla 8. Seviye ve en az ise 1. seviye ders kitaplarında dağılım 

gösterdiği tespit edilmiştir. Genel itibarıyla, tarihi şahsiyetlere ilk 

seviye ders kitaplarına (1 ve 2. seviye) göre üst seviye ders kitaplarında 

(3, 4, 5, 6, 7 ve 8. seviye) yaygın şekilde yer verildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. TTK ders kitaplarının, öğrencilerin gelişim özellikleri 
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dikkate alınarak zorluk düzeyi kademeli olarak artacak şekilde 

hazırlandığı düşünüldüğünde, bu sonuç olası görülmektedir. Ancak 

araştırmada, TTK ders kitaplarında tarihi şahsiyetlere yer verilme 

sıklığının seviyelere göre dengeli bir dağılım göstermediği 

belirlenmiştir.   

Araştırma bulgularına göre, TTK ders kitaplarında “Siyasî, askerî, 

bürokratik şahsiyetler ve hanedan mensupları” ile“Mitolojik, destanî 

ve dinî şahsiyetler” kategorilerinde tanınmış isimlere en çok “Geçmişe 

Açılan Kapı” temasında, en az ise “Ben ve Ailem”  adlı temada yer 

verildiği belirlenmiştir. TTK ders kitaplarında “Geçmişe Açılan Kapı” 

adlı temada, Türk tarihi ve kültürüyle ilişkili konuların yoğunlukla ele 

alındığı görülmektedir. Bu açıdan, üst seviye ders kitaplarında en fazla 

tarihi şahsiyetin bu tema altında dağılım göstermesi olası bir sonuçtur. 

Diğer taraftan, ders kitaplarında “İlim, kültür, sanat ve edebiyat 

şahsiyetleri” kategorisinde ise tanınmış şahsiyetlerden en çok “Sanat 

ve Edebiyat”, en az ise “Bayramlar ve Kutlamalar” adlı temalarda 

bahsedildiği belirlenmiştir. Ders kitaplarında “Sanat ve Edebiyat” adlı 

tema içeriğinde özellikle kültür, sanat ve edebiyat alanındaki konular 

yoğun olarak ele alınmaktadır. Bu bakımdan, söz konusu temada ilim, 

kültür, sanat ve edebiyat alanında tanınmış şahsiyetlerin sıkça ele 

alınması beklenen bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.   

Araştırmada netice itibarıyla, 1-8. Seviye TTK ders kitaplarında Türk 

kültürü ve tarihi açısından tanınmış şahsiyetlerin rol model olarak Türk 

çocuklarına tanıtılmaya çalışıldığı görülmüştür. Ancak TTK ders 

kitaplarında tarihi şahsiyetlerin her seviye ve temaya göre eşit dağılım 

gözetilerek ele alınması gerektiği ifade edilebilir. İlk seviye ders 

kitaplarında (1-2. seviye) Türk tarihi ve kültüründe önemli yeri olan 

siyasî, mitolojik ve destanî şahsiyetlere boyama ve okuma-yazma 

etkinliklerinde daha fazla yer verilebilir. Ayrıca TTK ders kitaplarında 

hiç bahsedilmeyen şahsiyetler (Bilhassa kadın şahsiyetler; Tomris 

Hatun, Umay Ana, Onbaşı Nezahat, Kılavuz Hatice, Şerife Bacı, Kara 

Fatma, Sabiha Gökçen, Halide Edip Adıvar, Afife Jale gibi) 

konusundaki eksikliklerin giderilmesinin yurt dışındaki Türk 

çocuklarının geçmişleriyle daha fazla gurur duymalarına katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir 
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ÖZET 

Eğitimin bireyler üzerindeki etkisi tartışılmaz bir öneme sahiptir. 

Bireyler aldıkları eğitim ile hem günümüz hem de gelecek yıllardaki 

gelişmelere yön verme durumundadır. Bunun için çağın gerektirdiği 

becerilere sahip olacak şekilde eğitilmeleri gerekir.  Bu durum 21. 

yüzyıl becerilerinin önemini ortaya koyar. 21. yüzyıl becerileri arasında 

önemli bir yer tutan yaratıcı düşünme becerisi toplumdaki bütün 

bireylerin ihtiyaç duyduğu bir beceridir. Sosyal Bilgiler dersinin de 

öncelikli hedefi iyi bir vatandaş yetiştirmektir. Bu doğrultuda Sosyal 

Bilgiler dersinde öğrencileri eleştirel düşünmeye, sorgulamaya, 

problem çözmeye, yaratıcı düşünmeye kısacası üst düzey düşünsel 

süreçlere yönlendirecek öğretim süreçlerine yer verilmesi büyük önem 

taşır. 

Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan doküman 

analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma verilerinin elde edilmesinde 2018 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kaynak olarak kullanılmıştır. 

Çalışma verilerinin çözümlenmesinde nitel veri analiz tekniklerinden 

biri olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu süreçte 2018 Sosyal 

Bilgiler Dersi Öğretim Programı incelenmiş, programda yenilikçi 

düşünme ve yaratıcı düşünme becerileriyle ilgili olabilecek kazanımlar 

tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda 21. 

yüzyıl becerileri arasında önemli bir yer tutan yaratıcılığın 2018 Sosyal 

Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda herhangi bir kazanımda doğrudan 

yer almadığı görülmüştür. Yaratıcı düşünme becerisinin karşılığı olarak 

yenilikçi düşünme becerisine yer verildiği sonucuna varılmıştır. 
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Ülkemizde eğitim ile ilgili birçok kuruluş yaratıcılığın önemine vurgu 

yapmaktadır.  Bu doğrultuda yenilikçi düşünme becerisinin sınırlarının 

çizilmesi, yaratıcı düşünme becerisine gereken önemin gösterilip ayrı 

bir başlık altında yeniden programdaki yerini alması ve geleceğin 

nesillerine kazandırılmasının önemi tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, yaratıcı düşünme, yenilikçi 

düşünme, öğretim programı. 

Abstract 

The impact of education on individuals is indisputable. Individuals have 

to direct the developments both today and in the future with the 

education they receive. For this, they need to be trained to have the 

skills required by the age. This highlights the importance of 21st 

century skills. Creative thinking skill, which has an important place 

among 21st century skills, is a skill needed by all individuals in society. 

The primary goal of the Social Studies course is to raise good citizens. 

In this direction, it is of great importance to include teaching processes 

that will direct students to critical thinking, questioning, problem 

solving, creative thinking, in short, high-level intellectual processes in 

the Social Studies course. 

In this study, document analysis technique, which is one of the 

qualitative research approaches, was used. The 2018 Social Studies 

Curriculum was used as a source in obtaining the study data. Content 

analysis technique, which is one of the qualitative data analysis 

techniques, was used in the analysis of the study data. In this process, 

the 2018 Social Studies Curriculum was examined, and the 

achievements in the program that could be related to innovative 

thinking and creative thinking skills were presented in tables and 

interpreted. As a result of the study, it has been seen that creativity, 

which has an important place among 21st century skills, is not directly 

included in any acquisition in the 2018 Social Studies Curriculum. It 

was concluded that innovative thinking skill was included as a 

counterpart of creative thinking skill. Many educational institutions in 

our country emphasize the importance of creativity. In this direction, 

the importance of drawing the boundaries of innovative thinking skills, 

showing the necessary importance to creative thinking skills, taking its 
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place in the program again under a separate heading and bringing it to 

future generations will be discussed. 

Key Words: Social studies, creative thinking, innovative thinking, 

curriculum. 

1.GİRİŞ 

Eğitim, en genel tanımıyla bireylerin yaşamlarını sürdürebilmesi için 

gerekli olan davranışları bizzat kendi yaşantılarıyla elde ettiği, hayat 

boyu süren yaşantılar bütünüdür (Taşpınar, 2018: 2). Eğitimin amacı, 

kendinden önceki nesillerin yaptıklarını tekrarlayan bireyler yerine yeni 

şeyler üretebilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir (Çubukçu, 

2013: 317). Bireyler aldıkları eğitim ile hem günümüz hem de gelecek 

yıllardaki gelişmelere yön verme durumundadır. Bu yüzden çağın 

gerektirdiği becerilere sahip olacak şekilde eğitilmeleri önem 

taşımaktadır. 

Beceri kelimesi TDK tarafından ‘’Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı 

olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma 

yeteneği, maharet’’ olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021). Öğrenme 

öğretme sürecinde ise beceri öğrenciler tarafından edinilmesi, 

geliştirilmesi ve gerçek hayata uyarlanması gereken yeteneklerdir 

(Akbaba ve Aksoy, 2019: IX). Sosyal Bilgiler, birçok bilim dalından 

faydalanarak, toplumsal yaşamın gerektirdiği bilgileri bireylere 

kazandırmayı amaçlayan, bu bilgileri aktif, üretken, demokratik ve çağa 

uygun bir şekilde kullanan vatandaşlar yetiştirmek amacıyla 

oluşturulmuş bir derstir (Kaymakçı ve Ata, 2012: 38). 

Sosyal Bilgiler öğretiminin temel amacı bireylerin problem çözme, 

eleştirel düşünme ve karar verme becerileri ile donanımlı bir şekilde 

toplumdaki yerlerini almalarını sağlamaktır. Bireylerin eğitim 

sürecinde edindikleri becerileri yaşamlarına aktarmada üstlendiği bu 

görev Sosyal Bilgilerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Bireyler bu sayede etkin bir vatandaş olarak toplumdaki birtakım 

problemlerin çözümünde aktif olarak rol oynayabileceklerdir (Akbaba 

ve Aksoy, 2019: X). 

Hız kesmeden gerçekleşen değişimler sonucu günümüz insanından 

beklenen yetkinlikler de değişmiştir. Eğitim sistemi ve eğitim 
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programlarının da bu doğrultuda 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu 

özelliklere sahip insanları yetiştirecek şekilde belirlenmesi 

gerekmektedir (Tutkun, 2010: 1012-1013). 21. yüzyıl becerilerine 

yönelik çerçeveyi belirleyen kuruluş olan Partnership for 21st Century 

Skills (P21), “Öğrenme ve Yenilenme Becerileri” altında yer verdiği 

temel becerilerden birisi de yaratıcılıktır (2019: 4). Bu doğrultuda temel 

amaç bilgileri anlamlandırabilen, araştıran, sorgulayan, karşılaştığı 

problemleri çözebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireyler 

yetiştirmektir (Öztürk, 2007: 1).  

Dünyadaki toplumlar bilgi çağı olarak adlandırılan yeni bir dönem 

yaşamaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ise topluma 

yeni hizmetler sağlamada bilginin, yaratıcılığın ve yenileşmenin 

önemini ortaya koymaktadır (Turiman, Omar, MohdDaud ve Osman, 

2012: 111’den aktaran Aksin, 2020: 41). Yenilik, yeni olma durumu 

olarak tanımlanırken yenilikçilik ise yenilikten yana olma şeklinde 

ifade edilmektedir (TDK, 2021).  Yenilikçilik yaşadığımız dönemde 

fark yaratmanın temel gerekliliği haline gelmiştir (Kılıçer, 2011: 37). 

Diğer yandan Torrance yaratıcılığı problemlere; bilgi eksikliğine, kayıp 

unsurlara ve uyumsuzluklara karşı duyarlı olma durumu olarak 

yorumlamıştır (Duran ve Saraçoğlu, 2009: 59). Yaratıcı düşünme ise 

daha önce yapılmamış, aralarında bağ kurulmamış olgular ya da 

durumlar arasında bağ kurulmasıdır (Özerbaş, 2011: 678). Yaratıcılık 

ve yenilik ise birbiriyle ilişkili süreçlerdir. Amabile (1997: 53) yenilikçi 

fikirler için yaratıcılığın gerekliliği üzerinde durarak yaratıcılığın 

yeniliğin temeli olduğunu ortaya koymuştur. İnovasyon süreci bir 

ihtiyaçla başlarken, bu ihtiyaç için yaratıcı süreçler oluşturulmasıyla 

yaratıcılık ve inovasyon gerçekleşmiş olur (Tanner, 1994’ten aktaran, 

Özmusul, 2012: 733). 

Günlük yaşantımızda birçok problemle karşı karşıya gelme 

durumundayız. Karşılaştığımız bazı sorunlar alışılagelmiş çözüm 

yollarının dışına çıkmayı gerektirir (Özerbaş, 2011: 676). Yaratıcı 

düşünme de problemlere özgün ve farklı açılardan bakmayı öngördüğü 

için sorunların çözüme kavuşturulmasında büyük öneme sahiptir 

(Kalaycı, 2001: 6). Taylor’a göre (1964) yaratıcılık bilimsel alanlardaki 

ilerlemeyi sağlamasının yanında aynı zamanda toplumun gelişmesi 
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bakımından da önemli bir zemin hazırlar. Bireylerdeki bu yaratıcılığı 

destekleyip geliştiren milletler küresel anlamda üstünlük elde 

edebilirler (aktaran Ün Açıkgöz, 2009: 54). 

Sorgulayan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek vatandaşlık 

eğitiminin esas hedefleri arasındadır (İbrahimoğlu ve Öztürk, 2013: 

524). Sosyal Bilgiler dersinin de öncelikli hedefi iyi bir vatandaş 

yetiştirmek olduğu için bu derste öğrencileri eleştirel düşünmeye, 

sorgulamaya, problem çözmeye, yaratıcı düşünmeye yönlendirecek 

öğretim süreçlerinin planlanması büyük önem taşımaktadır. 

2.YÖNTEM 

Araştırma yöntemi 

Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan doküman 

analizi tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma, olayların doğal 

ortamlarında, bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konduğu, doğrudan veri 

toplanan, kuram oluşturmayı temel alan, tümevarıma dayalı bir 

yaklaşım içeren gözlem, görüşme, doküman analizi gibi nitel veri 

toplama yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalar şeklinde ifade edilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2021: 37). Doküman analizi ise araştırılan 

konuyla ilgili bilgileri içeren belgelerin derinlemesine incelenmesidir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006: 187).  

Çalışma verilerinin elde edilmesinde 2018 Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretim Programı kaynak olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise 

içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi, belirli kuralların 

olduğu kodlamalar yoluyla bir metindeki kelimelerin küçük içerik 

grupları ile özetlendiği sınıflandırılmış, tekrarlanabilir bir teknik olarak 

tanımlanır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 

2021: 259). 

Araştırma kapsamında 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 

incelenmiş, programda yenilikçi düşünme ve yaratıcı düşünme 

becerileriyle ilgili olabilecek durumlar ortaya konulup, kazanımlar 

tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. 

 

 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 110 

 

3.BULGULAR 

Bu bölüm 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda yer alan 

özel amaçlar, Türkiye yeterlikler çerçevesindeki yetkinlikler, öğrenme 

alanları ve kazanımların yenilikçi düşünme ve yaratıcı düşünme 

becerileri bağlamında incelenmesini içermektedir. 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın giriş kısmında çağın 

getirdiği yeni düzende öğretmen, öğrenci ve programlardan beklenen 

niteliklerin de değiştiğini ve eğitim sisteminin üç temel paydaşının da 

bu doğrultuda düzenlenerek geleceğin insan profilini oluşturması 

gerektiğini destekleyen bir açıklama bulunmaktadır.  

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve 

toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve 

yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden 

beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim 

bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, 

problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, 

iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve 

kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi 

tanımlamaktadır (MEB, 2018: 3). 

Bu ifade de yer alan “bilgiyi üreten” ifadesini yaratıcılık becerisi ile 

ilişkilendirmek mümkündür. Çünkü yaratıcılık “yaratmak, doğurmak, 

meydana getirmek” anlamlarında kullanılmaktadır (San, 2004). 

3.1. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'ndaki 

Özel Amaçlara İlişkin Bulgular 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın özel amaçları 

incelendiğinde bazı maddelerin yenilikçi düşünme becerisine işaret 

ettiği görülmektedir. Bunlardan özellikle 11. ve 12. madde de bilim ve 

teknolojinin zaman içindeki gelişimini ve bu alanlardaki gelişmelerin 

toplum hayatı üzerindeki yansımalarını idrak ederek bilgi ve iletişim 

teknolojilerini farkındalık içinde kullanmaları gerektiğini 

belirtmektedir.  Ayrıca bilgiyi elde etme sürecinde bilimsel bir yol 

izlemelerini, bilgileri meydana getirirken ve kullanırken bilimsel ahlaka 

önem vermeleri gerektiğini vurgulamaktadır (MEB, 2018: 8). 
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3.2. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Türkiye 

Yeterlikler Çerçevesindeki Yetkinliklere İlişkin Bulgular 

Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde bulunan “Sosyal ve Vatandaşlık ile 

İlgili Yetkinlikler”, “Kültürel Farkındalık ve İfade” ve “İnisiyatif Alma 

ve Girişimcilik” yetkinliklerinin içerisinde yaratıcılık kendisini 

göstermektedir (Keleşoğlu, 2019: 571).  Yenilikçi düşünmenin 

doğrudan yer aldığı yeterlilik “İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Algısı” 

iken, dolaylı olarak yer aldığı yeterlilik ise “Bilim ve Teknoloji 

Yeterliği”, “Öğrenmeyi Öğrenme” ve “Dijital Yeterlik” olarak 

belirtilmiştir (MEB, 2018’den aktaran Kartal, 2020: 51-52). 

3.3. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'ndaki 

Öğrenme Alanlarına İlişkin Bulgular 

“Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı doğrudan yenilikçi 

düşünme becerisi ile ilişkilendirilmiştir” (Keleşoğlu, 2019: 571). Bu 

durum, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın giriş kısmında şu 

şekilde kaydedilmiştir: 

Bu öğrenme alanında öğrencilerden; yenilikçi, eleştirel ve 

bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin 

temeli olduğunu; bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve 

toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgiye 

ulaşmada teknolojiyi kullanma becerisi edinmeleri 

beklenmektedir. Öte yandan, teknolojilerin günlük hayatla 

ne derecede ilişkili olduğunu öğrenirken bazı teknolojik 

ürünlerin doğaya verdiği zararları tartışır. Bilimsel 

eserlerin yasalarla korunduğunu fark ederek akademik 

dürüstlük ilkelerini dikkate alır (MEB, 2018: 11). 

3.4. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'ndaki 

Kazanımlara İlişkin Bulgular 

3.4.1. 4. Sınıf Düzeyinde Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı Düşünme 

Becerisi 

4. sınıf düzeyinde Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı Düşünme Becerisi ile 

ilişkili olan kazanım ve öğrenme alanı Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. 4. Sınıf kazanım ve öğrenme alanı 

Kazanım Öğrenme Alanı 

SB.4.4.4. Çevresindeki 

ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine 

özgü ürünler tasarlamaya yönelik 

fikirler geliştirir. 

Örnek girişimciler ve 

onların başarı öyküleri üzerinde 

durulur. 

Bilim, 

Teknoloji ve Toplum 

 

4. sınıf düzeyinde yenilikçi düşünme ve yaratıcı düşünme becerisine 

yönelik bir adet kazanım bulunmaktadır. Bu kazanım, Bilim, Teknoloji 

ve Toplum öğrenme alanı kapsamında yer almaktadır. Kazanım 

içeriğine bakıldığında “kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik 

fikirler geliştirir” ifadesi yeni özgün bir durum ortaya koyması 

bakımından ilgili becerilerle ilişkili olduğu saptanmıştır. 

3.4.2. 5. Sınıf Düzeyinde Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı 

Düşünme Becerisi 

5. sınıf düzeyinde Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı Düşünme Becerisi ile 

ilişkili kazanım ve öğrenme alanı Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. 5. Sınıf kazanım ve öğrenme alanı 

Kazanım Öğrenme Alanı 

SB.5.5.5. İş birliği 

yaparak üretim, dağıtım ve tüketime 

dayalı yeni fikirler geliştirir. 

Farklı alanlarda yeni 

fikirler geliştiren başarılı 

girişimcilerin çalışmalarından 

örnekler verilerek öğrenciler yeni 

fikirler üretmeye teşvik edilir. 

Değişen toplumsal ilgi ve 

ihtiyaçlar araştırılarak bunları 

karşılamaya yönelik yenilikçi 

fikirler geliştirilir. 

Üretim, 

Dağıtım ve Tüketim 
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5. sınıf düzeyinde yenilikçi düşünme ve yaratıcı düşünme becerisine 

yönelik bir adet kazanım bulunmaktadır. Bu kazanım, Üretim, Tüketim 

ve Dağıtım öğrenme alanı kapsamında yer almaktadır. Kazanım ve 

açıklamalara bakıldığında “yeni fikirler üretmeye teşvik edilir”, 

“yenilikçi fikirler geliştirilir” ve “yenilikçi fikirler önerir” ifadeleri 

yenilikçi düşünme becerisine işaret etmektedir.  

 

3.4.3. 6. Sınıf Düzeyinde Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı 

Düşünme Becerisi 

6. sınıf düzeyinde Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı Düşünme Becerisi ile 

ilişkili kazanım ve öğrenme alanı Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. 6. Sınıf kazanım ve öğrenme alanı 

Kazanım Öğrenme Alanı 

SB.6.4.2. Bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerin gelecekteki 

yaşam üzerine etkilerine ilişkin 

fikirler ileri sürer. 

 

SB.6.5.2. Kaynakların 

bilinçsizce tüketilmesinin canlı 

yaşamına etkilerini analiz eder. 

Yenilenebilir ve 

yenilenemeyen kaynakların önemi 

vurgulanır. 

 

SB.6.5.3. Türkiye’nin 

coğrafi özelliklerini dikkate alarak 

yatırım ve pazarlama proje önerileri 

hazırlar. 

Bilim, 

Teknoloji ve Toplum 

 

 

 

Üretim,  

Dağıtım ve Tüketim 

 

 

 

Üretim, 

Dağıtım ve Tüketim 

 

6. sınıf düzeyinde yenilikçi düşünme ve yaratıcı düşünme becerisine 

yönelik üç adet kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlar Bilim, 
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Teknoloji ve Toplum ve Üretim, Dağıtım ve Tüketim olarak iki farklı 

öğrenme alanı kapsamında yer almaktadır. SB.6.5.2. kodlu kazanımın 

diğerlerine göre daha üst düzey bir beceri olan analiz etme becerisine 

yönelik olduğu göze çarpmaktadır. 

3.4.4. 7. Sınıf Düzeyinde Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı 

Düşünme Becerisi 

7. sınıf düzeyinde Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı Düşünme Becerisi ile 

ilişkili kazanım ve öğrenme alanı Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. 7. Sınıf kazanım ve öğrenme alanı 

Kazanım Öğrenme Alanı 

SB.7.7.4. Arkadaşlarıyla 

birlikte küresel sorunların 

çözümüne yönelik fikir önerileri 

geliştirir. 

Küresel iklim değişimi, 

doğal afetler, açlık, terör ve göç 

konuları ele alınacaktır. 

 

Küresel Bağlantılar 

 

7. sınıf düzeyinde yenilikçi düşünme ve yaratıcı düşünme becerisine 

yönelik bir adet kazanım bulunmaktadır. Bu kazanım, Küresel 

Bağlantılar öğrenme alanı kapsamında yer almaktadır. Kazanımın 

içeriğine bakıldığında sorunların çözümüne ilişkin fikirler geliştirmekle 

ilgili olduğu görülmektedir. Bu yönüyle üst düzey becerileri 

geliştirmeye yönelik önemli bir kazanım olduğu söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan inceleme sonucunda yenilikçi düşünme ve yaratıcı düşünme 

becerisi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda toplam altı adet 

kazanım üç farklı öğrenme alanı içerisinde yer almaktadır. Konuların 

özellikle, “Bilim, Teknoloji ve Toplum”, “Üretim, Dağıtım ve 

Tüketim” ve “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanlarında ele alındığı 

görülmüştür. Kazanımların yalnızca ikisinde doğrudan “yenilikçi fikir” 
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ifadesi geçmekte olup bunlar 5. Sınıf düzeyinde SB.5.7.5 ve SB.5.5.5. 

kodlu kazanımlardır. 21. yüzyıl becerileri arasında önemli bir yer tutan 

yaratıcılığın Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda herhangi bir 

kazanımda doğrudan geçmemesi düşündürücü bir durumdur.   

2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yaratıcı düşünmenin 

çok sınırlı düzeyde olması nedeniyle bu becerinin gelişimindeki 

sorumluluk tamamen öğretmenlere bırakılmıştır. Öğretmenlerin süreç 

içerisinde çoğunlukla ders kitabına bağlı kalmaları da yaratıcı 

düşünmenin gelişimine engel olmaktadır (Yücel, Çiftçi ve Durmaz, 

2022: 248). Yenilikçi düşünme becerisi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programının dışında Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda da yer 

almaktadır. Programdaki beceriler incelendiğinde yenilikçi düşünme 

becerisine, Mühendislik ve Tasarım Becerileri başlığı altında yer 

verilmektedir. Bu beceri sayesinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini 

kullanarak ortaya bir buluş ve ürün çıkarmaları hedeflenmektedir. Yine 

bu programda yaratıcı düşünme becerisi Yaşam Becerileri başlığı 

altında verilmiştir (MEB, 2018: 10). Millî Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün STEM Eğitimi Raporu’nda 

da yenilikçi düşünme ile ürün meydana getirebilen bireyler 

yetiştirebilmenin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır (MEB, 2016: 4). 

Sonuç olarak yaratıcı düşünme ve yenilikçi düşünme becerileri 

birbirinden farklı iki beceri olarak görülmekte olup yenilikçi düşünme 

becerisi sonucunda ortaya bir ürün koyma hedeflenmektedir. Millî 

Eğitim Bakanlığının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda 

yenilikçi düşünme ve yaratıcı düşünmeyi iki farklı beceri olarak 

gördüğü ortadadır. Yücel, Çiftçi ve Durmaz (2022: 247)’ın 

araştırmasındaki katılımcılar da yaratıcı düşünmeyi zihinsel bir süreç 

olarak görürlerken yenilikçi düşünmeyi ortaya bir ürün çıkarma olarak 

görmeleri benzer sonuçlar çıktığını göstermektedir. 

Yücel, Çiftçi ve Durmaz (2022: 249) ders kitaplarının program ve 

programdaki beceriler temel alınarak oluşturulduğunu, programda 

yaratıcı düşünme becerisinin göz ardı edilmesiyle bu durumun ders 

kitaplarına da yansıyacağından yaratıcı düşünmeye gereken özenin 

gösterilmeyeceğini ifade etmişlerdir. Nitekim Şanlı ve Demirkaya’nın 

(2021) çalışmaları bu ifadeyi destekler niteliktedir. Şanlı ve Demirkaya 
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(2021: 186) beşinci, altıncı ve yedinci sınıf düzeyindeki Sosyal Bilgiler 

ders kitaplarını incelemişler ve ders kitaplarında yaratıcılık ve yenilik 

kavramlarına çok az yer verildiği sonucuna ulaşmışlardır. Ders 

kitaplarında kullanım sıklığı bakımından en az yaratıcılık ve yenilik 

kavramlarına rastlanması bu alandaki eksiklikleri gözler önüne 

sermektedir. 

Adams (2005: 52) öğrencilerde yaratıcılığı geliştirmek için eğitimde 

disiplinler arası öğrenmenin daha fazla kullanılması gerektiğini 

söylemektedir. Bunu da disiplinler arası derslerin yapısı gereği birçok 

konuyu barındırması ve farklı alanlardaki konuların kesişmesiyle 

yaratıcı fikirleri ortaya çıkarması şeklinde açıklamaktadır. Sosyal 

Bilgiler dersinin de çok disiplinli bir ders olması bu beceriyi 

kazandırmada etkili olacağı görüşünü doğurmaktadır.  

Ülkemizde eğitim ile ilgili birçok kuruluş yaratıcılığın önemine vurgu 

yapmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda 

yaratıcılık ve yenilikçiliği temel değerler arasında göstermiştir. (MEB, 

2015: 30). Yine 2019-2023 Stratejik Planı’nda da temel değerler 

arasında yenilikçilik ve yaratıcılık yer almıştır (MEB, 2019: 40).  

Eğitim sisteminin amaçlarının gerçekleşmesinde eğitim programının 

önemi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Gültekin (2014: 742) 

toplumsal yaşamdaki değişmelerin ve öğrenme alanındaki 

yönelimlerin, eğitim programlarına yön verdiğini, eğitim 

programlarının da küreselleşme ve teknolojiden etkilendiğini 

belirtmiştir. Bu iki faktör eğitim programlarında 21. yüzyıl becerileri ve 

yaratıcılık gibi kavramlara vurgu yapılmasının gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. 

Bu doğrultuda yenilikçi düşünme becerisinin sınırlarının çizilmesi, 

yaratıcı düşünme becerisine gereken önemin gösterilip ayrı bir başlık 

altında yeniden programdaki yerini alması önerilmekte ve bu becerinin 

geleceğin nesillerine kazandırılmasının büyük önem taşıdığı 

düşünülmektedir. Ayrıca Sosyal Bilgiler dersinde yaratıcı düşünme 

süreçlerini desteklemek için öğretim programındaki kazanımların, 

Sosyal Bilgiler ders kitaplarının ve içerisindeki etkinliklerin bu 

doğrultuda düzenlenmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Çalışma sahası coğrafi konum olarak; İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı 

Kızılırmak Bölümü’nde Sivas İl’inin 17 km kuzeydoğusunda yer 

almaktadır. Bu araştırma, Soğuk Çermik (Sivas) Havzasının doğal 

coğrafi özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada 

yöntem olarak araştırma alanının birçok verisini aynı anda yorumlamak 

ve analiz edebilmek için karma araştırma modeli kullanılmış olup 

periyodik arazi gezilerinden faydalanılmıştır. Sahayla ilgili DSİ, MTA 

ve MGM’den elde edilen veriler CBS ArcGIS 10.4.1 programı 

yardımıyla haritalanmıştır. Soğuk çermik civarının coğrafi özellikleri 

itibariyle sahanın büyük çoğunluğu jeolojik olarak Alt-Orta Miyosen 

yaşlı jipslerden oluşmaktadır. Bu jipsler üzerinde traverten 

oluşumlarının yanı sıra irili ufaklı uvala, lapya ve dolin gibi karstik 

jeomorfolojik ünitelere sıkça rastlanmaktadır. Kurak ve yarı kurak bir 

iklim özelliğine sahip olan sahada yaz aylarında yağış miktarının çok 

düşük olduğu, ilkbaharda ise yağış miktarlarında artışların olduğu 

görülmektedir. Sahanın hidrografik ağlarını meydana getiren 

akarsulardan Sofular Köyü Deresi ve Çermik Suyu dar tabanlı 

vadilerden geçerek geniş tabanlı Kızılırmak vadisine ulaşmaktadır. 

Soğuk çermik civarında yaygın görülen toprak türü zonal topraklardan 

kahverengi topraklardır. Sahada toprak katmanı ya da örtüsü daha çok 

akarsu tabanlarındaki alüvyal alanlar ile uvala ve dolin tabanlarında 

bulunmaktadır. Bununla birlikte eğim değerlerinin arttığı ve jipslerin 

yüzeylendiği çoğu alanların toprak örtüsünden yoksun olduğu 

görülmektedir. Ayrıca sahada dolin ve uvala tabalarının bitkiler için 
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önemli korunaklı alanlar oluşturmasından dolayı fındık gibi endemik 

bitkilerin yanı sıra doğal jipsofil ve jipsovag bitkilerden olan geven, 

kekik ve çöven türleri yaygınlık göstermektedir. Beşeri faaliyetler 

açısından saha önemli bir turistik alan olması yanında mermer 

sanayisiyle yöre ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fiziki coğrafya, Sivas İli, Soğuk Çermik 

 

Abstract 

As the geographical location of the study area; It is located in the Upper 

Kızılırmak Section of the Central Anatolia Region, 17 km northeast of 

Sivas Province. This research was carried out to determine the natural 

geographical features of the Cold Spring (Sivas) Basin. In this study, a 

mixed research model was used to interpret and analyze many data of 

the research area at the same time, and periodic field trips were used. 

The data obtained from DSI, MTA and MGM related to the field were 

mapped with the help of GIS ArcGIS 10.4.1 program. Due to the 

geographical features of the Cold Spring vicinity, the majority of the 

area is geologically composed of Lower-Middle Miocene aged gypsum. 
In addition to travertine formations on these gypsum, karstic 

geomorphological units such as large and small uvala, lapia and doline 

are frequently encountered. In the field, which has an arid and semi-

arid climate, it is seen that the amount of precipitation is very low in 

summer months, and there is an increase in the amount of precipitation 

in spring.  

Sofular Village Stream and Çermik Suyu, which form the hydrographic 

networks of the area, pass through narrow-bottomed valleys and reach 

the broad-based Kızılırmak valley. The common soil type around the 

cold Spring is brown soils from zonal soils. The soil layer or cover in 

the field is mostly found in the alluvial areas at the bottom of the streams 

and at the bases of the uvala and doline. However, it is seen that most 

areas where slope values increase and gypsum surfaces are devoid of 

soil cover. In addition, endemic plants such as hazelnut, as well as 

natural gypsophilic and gypsovag plants such as geven, thyme and 

gypsophila are widespread in the field, since doline and uvala layers 

create important sheltered areas for plants. In addition to being an 
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important touristic area in terms of human activities, the marble 

industry makes a great contribution to the economy of the region and 

the country. 

Keywords: Physical geography, Sivas Province, Cold Spring. 

1. GİRİŞ 

Dünya genelindeki sanayileşme ve ekonomik gelişime paralel olarak 

insanoğlunun çevreye verdiği zararın gittikçe artması geçte olsa doğada 

geri kazanım çalışmalarının hızını artırmıştır. Yapılan ve yapılmakta 

olan bu çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için doğal zenginliğin ortaya 

konulması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için ise doğal ortamın 

özelliklerinin iyi keşfedilip potansiyel bir güce dönüştürülebilmesiyle 

olabilmektedir. Şöyle ki doğal coğrafyanın sürdürebilir olması 

noktasında son yıllarda bilim insanları çok fazla araştırmalar yaparak 

daha kaliteli ve bilinçli yaşam ortamı nasıl oluşturulabilir noktasında 

çözümler aramaktadırlar. Bu haliyle sürdürülebilir kalkınma planı 

yapabilmek için coğrafi ortam içerisindeki kaynakların tespit edilerek o 

kaynaklara yönelik yaşam şartlarının oluşturulması gerekmektedir 

(Kartal 2022). Böylece bulunduğu coğrafyanın bir parçası olan İbn-i 

Haldun’unda söylediği gibi “Coğrafya bir kaderdir” sözüyle yaşamın 

devam ettiği coğrafi ortam içerisindeki oluşumlardan daha iyi 

yararlanılmış olacaktır. Dolayısıyla doğal çevreye bağımlı olarak 

hayatın devam ettirebilmesinin temel şartı ortamın bütün detaylarıyla 

değerlendirebilmesinden geçmektedir. Bu sayede yaşanılan doğal 

ortamın geleceğe dair sürdürülebilir olması ve daha sağlıklı planlamalar 

yapılabilmesi için var olan kaynakların bilgisine sahip olmak doğadan 

uygun bir şekilde faydalanılması noktasında büyük önem taşımaktadır.  

Doğal unsurlar yukarıda ifade edildiği gibi coğrafi mekân içerisinde 

bulunduğu ortama büyük izler bırakmaktadır. Bu sebeple çalışmada 

Sivas ilinin kuzeydoğusunda bulunan Soğuk Çermik havzasının fiziki 

coğrafya unsurlarından olan jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, 

toprak, iklim ve bitki örtüsü gibi özelliklerinden bahsedilmektedir. 

Dolayısıyla havza bulunduğu alan itibariyle çevresindeki doğal ve 

beşeri hayat üzerinde oldukça büyük etkiye sahiptir. Doğal coğrafi 

unsurlar alanda kayaç yapısının daha çok jipslerden oluşmasından 

dolayı uvala, lapya ve dolin gibi karstik şekiller meydana getirmektedir.  



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 124 

 

Bu doğal sahaların oluşturduğu tabii güzellikler hem yöre hem de ülke 

turizmi açısın büyük önem taşımaktadır.  

Sivas ili Soğuk Çermik Havzasıyla ilgili çalışmalar bulunmaktadır. 

Fakat yörenin doğal coğrafya özelliklerinin bir bütün halinde verildiği 

çalışmalara rastlanmamaktadır.  Literatür anlamında eksikliği 

düşünülen bu çalışmanın sonraki araştırmalara veri temini noktasında 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Soğuk Çermik Havzası ile ilgili 

yapılmış olan çalışmalara bakıldığında; Alagöz 1967: Hamzaoğlu ve 

Aydoğdu, 1993; Dönmez, 1994: Kaçaroğlu, Değirmenci, ve Cerit 1997: 

Günay 2002: Keskin 2011: Akpulat ve Çelik, 2002: Lale, 2008: Akpulat 

ve Çelik, 2009; Özpay, A. G., ve Ünsal, Ö., 2018: Akpulat, 2018: Kartal 

2022: Kartal 2022 sahayla ilgili araştırmalardan bazılarıdır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada Soğuk Çermik havzasıyla ilgili öncesinde çalışılmış yerli ve 

yabancı detaylı literatür taraması yapılmıştır. Coğrafya araştırmalarında 

arazi gezi ve gözlemleri büyük önem taşımasından dolayı sahada 

periyodik olarak arazi gezileri düzenlenmiştir. Arazide gerekli olan 

fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Araştırma da temel haritaların çiziminde 

ArcMap 10.4.1 yazılımı kullanılmaktadır. CBS ArcGIS 10.4.1 

programından elde edilen veriler ışığında Microsoft Excel 2010 

programında yararlanarak yapılmıştır. Sahanın jeoloji haritaları 

MTA’dan (Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü) elde edilen sayısal 

jeoloji verisinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Sahanın bitkisi 

açıklanırken P.H. Davis tarafından yapılmış olan sınıflandırmadan 

yararlanılarak saha florasının tespit edilmesi amacıyla Davis (1965-

1985)’in “Flora of Turkey” adlı çalışması ve “Türkiye Bitkileri Kırmızı 

Kitabı’nda ki veriler dikkate alınmıştır.  

Araştırmada saha gezi ve gözlemleri yapılarak elde edilen birincil 

veriler kurum ve kuruluşlardan alınan ikincil verilerle sentezlenerek 

tablo, şekil ve grafiklerin istatistiksel verileri oluşturulmuştur. Bu 

haliyle çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. “Betimleyici 

bir araştırmada herhangi bir durumun varlığı veya yokluğu ortaya 

koyulmaya çalışılır. Betimleyici araştırmaların sonuçları, tablo, 

grafikler yorumlanır ve değişkenler arasında korelasyonun varlığı veya 



125 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

yokluğu saptanır”(Arseven, 2001). Bu araştırmada bu açıdan çok fazla 

yöntem çeşidi kullanıldığından karma araştırma modeli ile yapılmıştır. 

Araştırma Sahasının Konumu 

Araştırma sahası olan Soğuk Çermik (Sivas) Havzası, İç Anadolu 

Bölgesi’nin Yukarı Kızılırmak Bölümünde bulunan Sivas İlinin 

kuzeydoğusunda yer almaktadır. Havzanın doğusunda Başıbüyük ve 

Çukurbelen Köyleri, güneyinde Beypınar Köyü, güneybatısında Sivas 

Merkez, doğusunda ise Dörteylül barajı yer almaktadır (Harita 1).  

 

Harita 1. Araştırma Sahasının Lokasyon Haritası 

Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Soğuk Çermik Havzası şehir 

merkezine 17 km mesafede olup, deniz seviyesinden ortalama 

yüksekliği 1410 m’dir (Akpulat ve Çelik, 2002; Pürlü, 2013; 

sivas.gov.tr). Yer şekilleri bakımından ortalama yükseltisi fazla olan 

havza dağlık ve tepelik sahalarla kaplıdır. Bununla birlikte havza yer 

yer dağlık ve tepelik sahalar arasında kalmış aşınım düzlükleri ve vadi 

tabanlarının bulunduğu bir topografyaya sahiptir. Araştırma sahasında 

yükselti genel olarak güneyden kuzeye doğru artış göstermektedir.  

Saha kapsamında yer alan Başıbüyük Köyü’nün kuzeydoğusunda 1576 

m’lik yükseltisi ile bulunan Hüyüğünbelen Tepesi araştırma sahasının 

en yüksek noktasını oluşturmaktadır. Sahanın sınırlarını meydana 

getiren akarsulardan Sofular Köyü Deresi ve Çermik Suyu nispeten de 
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olsa dar tabanlı vadiler içinde akışına devam ederken, Kızılırmak geniş 

tabanlı bir vadiye sahiptir. Kızılırmak boyunca sahanın güneydoğusu 

ve güneybatısında ise ovalar bulunmaktadır (Harita 2). 

 
Harita 2. Araştırma Sahasının Fiziki Haritası 

 

3. ARAŞTIRMA SAHASININ DOĞAL ÇEVRE 

ÖZELLİKLERİ 

3.1. Jeolojik Özellikler 

Araştırma sahasındaki yer şekillerin temelini Alt-Orta Miyosen yaşlı 

jips üniteleri oluşturmaktadır. Çalışma alanında yaygın olan jipsler 

kuzeydoğu-güneybatı istikametinde yayılış göstermektedir. Bu jips 

birimleri daha önce yapılmış olan çalışmalarda Hafik Formasyonu 

olarak adlandırılmıştır. Kurtman, Sivas etrafındaki jipsli serinin 

stratigrafik konumunu tespit etmek amacıyla yapmış olduğu 

çalışmasında, jipsli seviyelerin lagüner ortam koşullarında çökeldiğini, 

hidrasyona bağlı şişme sebebiyle ilksel özelliklerinin büyük ölçüde 

farklılaştığını ve yaşları konusunda yalnızca diğer tabakalarla olan 

ilişkilerine bakılarak karar verilmesinin oldukça güç olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca birim uyumsuz olarak Zöhrep formasyonu 

tarafından örtülü durumdadır. Formasyon alacalı (mavi, kımızı, şarabi, 

yeşil) ve beyaz renkli kiltaşı-kumtaşı sıralanmasından meydana gelen 

birim genel olarak jips ile kaplıdır (Harita 3).  
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Harita 3. Araştırma Sahasının Jeoloji Haritası 

Sahanın en eski formasyonlarını Alt-Orta Miyosen’e ait birimler 

oluşturmaktadır. Alt-Orta Miyosen yaşlı bu birimler Türkiye’nin en 

geniş jips havzalarını oluşturmakta olup, sahanın yaklaşık 61 km²’lik 

alanını kaplamaktadır (Dönmez, 1994; Keskin, 2011; Dinçer, 2015). 

Alt-Orta Miyosen yaşlı taneli tortul serisine ait kayaçlar inceleme 

alanının 17 km²’lik kısmını oluşturmaktadır. Havzanın en doğusunda 

yer alan Sofular köyünün batı kesiminde bu seriye ait olan birimlerin 

yoğun faylanmalar ile parçalanmış jips ana kayasını yer yer örttüğü 

gözlemlenmektedir (Foto 1). 
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Foto 1. Soğuk Çermik Havzasındaki Jips Serilerinin Yer Yer 

Örtüldüğü Sahalar. 

Araştırma sahası ve çevresinde Miyosen ve Pliyosen yaşlı taneli tortul 

kayaçlar ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlarında yayılış gösterdiği 

gözlemlenmektedir. Kuvaterner yaşlı travertenler sahanın 

kuzeydoğusunu kaplamaktadır. Çermik Suyu, Kızılırmak ve Sofular 

Köyü Deresi’nin genişleyen vadi tabanları ile sahanın güneydoğu ve 

güneybatısındaki düzlüklerde de Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yayılış 

göstermektedir (Dinçer ve Zeybek, 2017). Travertenlerin sahada 

kapladığı alan literatürdeki mevcut çalışmalarda İncesu Formasyonu 

bünyesinde değerlendirilmiştir. Travertenler esas olarak kalkerin 

çözünmeden sonra tekrar birikmesi ile oluşmaktadırlar. Bu birimler fay 

hatlarının yoğun bulunduğu bölgelerde ve yine fay hatlarıyla aynı 

yönde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu 

birimlerin kalınlığı, kapsadığı alanın merkezi kesimlerinden çevreye 

doğru incelmektedir.  

Havza’nın tektonik açıdan değerlendirilmesi yapıldığında ise saha; 

Türkiye’nin en uzun ve aktif olduğu fay hatlarından birisi olan KAF 

(Kuzey Anadolu Fay Hattı) üzerinde olup kuzey-güney yönlü sıkıştırma 

sebebiyle doğu-batı çanak içerisinde tersiyer havzasının kuzeyinde 

bulunmaktadır. 

3.2. Jeomorfolojik Özellikler 

Havzanın geneline bakıldığında karstik kayaçlardan olan jips ve 

travertenler büyük çoğunluktadır. Bu açıdan sahada hem traverten hem 

de jips üzerinde gelişmiş olan irili ufaklı lapya ve uvalaların yanı sıra 

çok fazla poligonal olarak uzanmış dolinlere rastlanmaktadır. Bu 

dolinlerin büyük çoğunluğu çözünme ile gerçekleşmiştir. Özellikle 

Beypınarı Köyü’nün güney kesiminde çok sayıda mikro ölçekli dolinler 

mevcut olup bu dolin çanakları içerisinde kısmi olarak tarımsal 

faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  Bu açıdan havzasın karst 

topografyası içerisinde poligonal olarak bir birine yakın olan dolinler 

daha çok Başıbüyük Köyü ile Beypınarı köyü istikametinde bir hat 

üzerinde yoğunlaşmaktadır (Foto 2). 
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Foto 2. Beypınar Köyü Poligonal Dolin Örneği 

Sahada çökme sonucunda gerçekleşmiş olan dolinlerde mevcuttur. Bu 

dolinlere Keskin (2011)’in araştırmasında belirttiği gibi çoğunlukla jips 

anakayasının yoğun olduğu ve kalın tabakalı jips serileri üzerinde 

rastlanmaktadır (Foto 3). Bu çökme dolinlerinin oluşumunda geniş 

traverten sahalarının çökmesi de kısmi olarak etkili olduğu 

görülmektedir. Çökme dolinleri hem geniş alan kapsamakta hem de 

kırık hatlar boyunca sıralanmaktadır. Karakteristik olarak travertenler 

üzerinde oluşan bu dolinlerin derinlikleri ve ağız çapları birkaç metre 

ile sınırlıdır. Sahada ki çözünme dolinlerinin derinliklerinin 10 m’den 

derin örneklerine rastlanılsa da genel olarak derinlikleri azdır. 

Travertenler üzerinde meydana gelen dolinlerin derinlikleri az iken 

jipsler üzerinde oluşan dolinlerin derinlikleri fazla olduğu söylenebilir. 

Ayrıca jips anakayasında gelişme gösteren dolinler boyut olarak daha 

büyük olduğu görülmektedir.  
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Foto 3. Soğuk Çermik Havzasında Bulunan Çökme Dolinleri 

 

Sahadaki en yüksek eğim değerlerine sahip alanları, büyük çökme 

dolinlerinin duvarları ile akarsuların vadi yamaçları oluştururken, eğimi 

az olan sahaları ova tabanları ile özellikle araştırma alanının kuzeydoğu 

ucunda ve kuzeyinde bulunan genellikle traverten ile örtülmüş durumda 

olan plato yüzeyleri oluşturmaktadır.  Sahanın doğu ve orta kesimi de 

plato görünümünde olsa da üzerlerinde derin çökme dolinleri ve 

poligonal karst sahası bulunması sebebiyle sahip oldukları eğim 

değerlerinin kısa mesafede bile sık sık değiştiği görülmektedir. 

Beypınarı ve Başıbüyük köyleri sıralı çok geniş dolinlere ev sahipliği 

yapmaktadır. Dolayısıyla özellikle Başıbüyük köyü civarındaki 

dolinlerin çökmesi sonucunda yerleşme sahalarında göçükler meydana 

gelerek maddi zararlara yol açtığı saptanmıştır. (Dinçer ve Zeybek, 

2017). Sahanın güneydoğusunda yer alan Sofular Köyü Deresi’nin 

içinden aktığı saha Çukurbelen köyünü kapsayacak şekilde 

fluviyokarstik depresyonu meydana getirmektedir (Dinçer, 2015). 

3.3. Toprak Yapısı 

Her hangi bir yerde toprağın sınıflandırılmasını yapmak o yerdeki 

toprakların genel özelliklerini belirlemek, teorik ve uygulamalı 

yöntemlere yararlı olacak şekilde toprakları incelemek, toprak 

gruplamaları yaparak alt sınıflara ya da ordolara ayırmak, toprakların 

reaksiyonlarını ve tepki boyutlarını önceden yordalayarak toprağa 
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uygun ekim-dikim ve kullanama kılavuzları geliştirmek, toprakların 

prodüktivite oranlarını belirleyerek bu uygulamaların benzer toprak 

özellikleriyle olan ilişkilerini neden sonuç ilişkisini tespit etmek ve son 

olarak toprakların hangi tür mineral veya gübreleme gibi zirai 

işlemlerin uygulanmasına ilişkin fikirler vermesi yönünde büyük önem 

arz etmektedir (Buol, vd., 2011). 

Araştırma sahasının litolojik farklılıkları göz önünde bulunduğunda çok 

fazla olmasa da farklı toprak gurupları görülmektedir (Harita 4). Ancak 

bunlar içerisinde en yaygını zonal toprak grubunu kahverengi topraklar 

oluşturmaktadır. Zonal topraklar iklim ve bitki örtüsü özelliklerine 

bağlı olarak gelişme göstermiş belli bir zona bağlı olarak meydana 

gelmiş olan topraklardır. Kahverengi topraklar ise, ana materyalleri 

şistli killi ya da kireçli kil, kalker ara tabakalı killerden oluşan, 300 

m'nin altındaki yüksekliklerde yaygın olarak bulunan ve çoğunlukla 

tarımsal kullanıma uygun olan topraklardır (Alexander, 2009; Keay, 

2010) (Foto 4). 

 

Harita 4. Araştırma Sahasının Toprak Haritası 
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Foto 4. Havzada Bulunan Jipsli Kireçli Topraklar 

Havza sınırları içerisinde kalan akarsu boyundaki düzlükler ile 

Kızılırmak ve Seyfe Pınarı civarındaki jipsli alanlardaki drenajın 

yetersiz olduğu  sazlık ve bataklık gibi yerlerde devamlı olarak su 

altında kalan bir toprak çeşidi olan dar alanlı hidromorfik topraklar 

görülmektedir (Duchaufour, 1982; Cappuyns ve Rudy, 2007; Dinçer, 

2015).  

Araştırma sahasındaki toprak katmanının kalın olduğu alanlara, alüvyal 

birikim havzalarıyla, uvala ve dolin gibi eğim değerlerinin az olduğu 

sırtlarda rastlanmaktadır. Ancak sahada taneli tortul kayaçlar ile 

jipslerin çoğu yerde yüzeylendiği ve bu sebeple dağılış gösterdikleri 

sahaların büyük bölümünün toprak örtüsünden yoksun olduğu 

görülmektedir (Foto 5). 
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Foto 5. Soğuk Çermik Havzasında Toprak Örtüsünden Yoksun Olan 

Alanlar 

3.4. İklim Özellikleri 

Araştırma sahası genel olarak karasal iklimin etkisi altındadır. İklimin 

özellikleri yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı 

olmasıdır. Kış mevsiminde bol kar yağışı görülmekte olup, mevsim 

oldukça soğuk ve sert geçmektedir. Meteoroloji istasyonu olarak 

havzaya 17 km’lik mesafede bulunan Sivas şehir merkezi Meteoroloji 

İstasyonunun 1930-2020 yılları arasındaki 90 yıllık verileri 

kullanılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sahanın 

ortalama sıcaklık değeri 8,9 ºC’dir. Sıcaklığın en düşük olduğu ocak 

ayında sıcaklık -3.6 ºC olup, en yüksek olduğu ağustos ayında ise 20.1 

ºC’dir. Sıcak ve soğuk ayların uç değerlerinin amplütüd oranı 23,7 

ºC’dir (Harita 5 ve 6).   
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Harita 5. Araştırma Sahasının Temmuz Ayı Sıcaklık Haritası 

 
Harita 6. Araştırma Sahasının Ocak Ayı Sıcaklık Haritası 

İstasyon ölçümünün maksimum sıcaklıkların yıllık ortalaması 15.3 

ºC’dir. Ağustos ayında bu değer 28,5 ºC ile en yüksek noktaya ulaşır. 

Minimum sıcaklıkların yıllık ortalaması 2.8 ºC’dir. Ölçüm değerin en 

düşük olduğu Ocak ayı ise -7,4 ºC’tir (Tablo 1, Grafik 1). 
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Tablo 1. Araştırma Alanının Aylık Sıcaklık Ortalaması 

Aylar Aylık Sıc. Ort. Maksimum 

Sıc.Ort. 

Minimum 

Sıc.Ort. 

Ocak -3.6 0.7 -7.4 

Şubat -2.2 2.4 -6.4 

Mart 2.6 7.9 -2.2 

Nisan 8.9 15.1 3 

Mayıs 13.4 19.9 6.9 

Haziran 16.9 23.9 9.5 

Temmuz 20.0 27.8 11.6 

Ağustos 20.1 28.5 11.6 

Eylül  16.2 24.5 8.0 

Ekim 10.8 18.4 4.1 

Kasım 4.7 10.7 -0.3 

Aralık -0.8 3.5 -4.5 

Yıl. Ort. 8.9 15.3 2.8 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 

 

Grafik 1. Araştırma alanının ortalama en düşük, ortalama en yüksek 

ve ortalama sıcaklıkların aylık değişimi. 

 
Çalışma alanı ortalama yağış değeri ise 432.0 mm’dir. Yağışlar en 

yüksek düzeye Nisan ve Mayıs aylarında ulaşırken, en düşük seviyesi 

Temmuz ve Ağustos aylarında görülmektedir (Tablo 2, Grafik 2). 
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Tablo 2. Araştırma Alanı Meteoroloji İstasyonunun Aylık Ortalama 

Yağış Toplamları 

Aylar Aylık Ortalama Yağış Top. 

Ocak 42.8 

Şubat 39.3 

Mart 44.8 

Nisan 57.7 

Mayıs 61.2 

Haziran 33.8 

Temmuz 9.4 

Ağustos 6.7 

Eylül  17.6 

Ekim 33.5 

Kasım 40.8 

Aralık 44.4 

Yıl. Ort. 432.0 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 

Grafik 2. Araştırma alanı meteoroloji istasyonunun aylık ortalama 

yağış toplamları 

 

Araştırma alanının meteoroloji istasyonunun mevsimlik yağış 

toplamları ve yüzdelerine bakıldığında yağışlar en fazla ilkbahar 

mevsiminde 163.7 mm olup yıllık ortalaması %37.8’dir (Tablo 3, 

Grafik 3). Karasal iklimin etkisi altında bulunan sahanın diğer 

mevsimlerde çok yağış almaması fazla su ihtiyacı olan tarımların 

yapılmasını büyük ölçüde etkilese de sahada tarım yapılmaktadır. 

Bunun sebebi yükselti arttıkça karasallığın artması ve nem oranının 

düşmesidir. Aralık ayından başlayıp Mart ayına kadar geçen sürede 

şiddetli soğuklar ve donlu günler yaşanmaktadır. Don olaylı günlerde 
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toprak sıcaklığı düşmekte ve toprak tamamen donmaktadır (Camcı, 

2016).  

Tablo 3. Araştırma Alanı Meteoroloji İstasyonunun Mevsimlik Yağış 

Toplamları (mm) ve Yüzdeleri 

İst. 

  

Veri 

Peryo

du 

Mevsimlik Yağış Toplamları (mm) ve 

Yüzdeleri 

KIŞ İLKBAH YAZ SONBAH 

mm % mm % mm % mm % 

Sivas 1930-

2020 

126.

5 

29

.2 

163.

7 
37.8 49.9 

11.

5 
91.9 

21

.2 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 

Grafik 3. Araştırma alanındaki yağış oranlarının mevsimlere göre 

dağılışı. 

 

3.5. Bitki Örtüsü 

Türkiye’nin coğrafi konumu göz önüne alındığında, çeşitli flora bölgelerinin 

kesişim noktasında yer alması, çeşitli iklim ve habitatlara sahip olması 

Avrupa ve Yakın Doğu ülkeleri arasında bitki çeşitliliği bakımından en 

zengin floraya sahip ülke olmasını sağlamıştır. Ancak her geçen gün bu 

çeşitlilik tehlike altına girmektedir. Ülkemizin bu zenginliğini 

koruyabilmesi ve gelecek nesillere ulaştırabilmesi için sahip olduğu 

biyolojik çeşitliliği envanterinin tamamlanması ve gerekli izleme 

çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda floristik çalışmalar,  

türlerin yayılış bölgelerinin daha iyi bir şekilde belirlenmesi floranın 
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anlaşılması ve varsa yeni türlerin tespit edilmesi açısından oldukça önemli 

ölçüde katkı sağlamaktadır.   

Ülkemizin flora zenginliği ve ilginçliğinin bazı floristik ve fiziksel sebepleri 

bulunmaktadır. Ülkemizin ekolojik özellikleri, sahip olduğu iklimsel ve 

topoğrafik çeşitlilik, jeomorfolojik ve jeolojik farklılıklar, üç farklı bitki 

coğrafyası bölgesinin kesiştiği yerde olması ve 0‐5000 m'ler aralığında 

değişen yükseklik farkı floramızın zengin olmasının nedenleri arasında 

gösterilmektedir (Özgişi vd., 2017). Bu bağlamda dünyanın en önemli flora 

sahalarından birisi olan ülkemizde yapılan floristik çalışmalar sonucunda,  

4028 takson endemik tür başta olmak üzere 11.931 bitki taksonu tespit 

edilmiştir (Bozkurt ve Akkemik, 2018). Dünya genelinde 270.000’in 

üzerinde olan bitki türünün yaklaşık 34.000’i tehlike altındadır (Eker vd., 

2015).  

Ülkemizin zengin flora çeşitliliğine büyük ölçüde katkısı bulunan Sivas 

ili’nin, P. H. Davis’in Türkiye Florası’nda kullanmış olduğu kareleme 

sistemine göre B6 karesinde Doğu Anadolu bölgesindeki endemiklerin 

yoğunlaştığı diyagonal kuşak üzerinde bulunması, Iran–Turan bitki 

coğrafyası bölgesi içerisinde yer almasının yanı sıra Akdeniz ve 

Avrupa-Sibirya bitki coğrafyası bölgesine ait bitki ve jipsli alanların 

bulunması önemini vurgulamaktadır (Harita 7). 

 
Harita 7. Araştırma Sahasının Bitki Haritası 



139 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

Araştırma sahasının doğal bitki formasyonunu ot türleri 

oluşturmaktadır. Bu dağılıştaki en büyük etkenin sahanın iklim 

koşullarının otsu türlerin yayılışına uygun olmasıdır. Bununla birlikte 

araştırmaya konu olan sahanın kuzeyinde yer alan traverten sahasında 

çalı ve orman formasyonlarına ait türler de bulunmaktadır. Karstik 

kaynakların etrafında, büyük dolinlerin su batanlarında ve karstik 

göllere yakın kesimlerde sulu ortama adapte olmuş ot ve ağaç türleri de 

görülmektedir. Ayrıca, hem dolin tabanlarında hem de dolin sırtlarında 

ya da tepelerde tek başına yaşamını sürdüren ağaçların varlığı sahada ki 

tahribatın boyutları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır (Foto 

6). 

 

Foto 6. Sahada Dolin Sırtı ve İçerisinde Bulunan Dağ Armudu (Pyrus 

Sp)Türleri 
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Bitki örtüsünün suyu tutarak, sızan su miktarı üzerinde rol oynadığı ve 

dolaylı yoldan da olsa karstlaşma üzerinde etkisinin bulunduğu 

bilinmektedir. Ayrıca bitki örtüsünü meydana getiren faktörler, 

köklerinin yer aldığı ortamda karbondioksit düzeyine ve çürümelerine 

dolayısıyla da toprakta organik asidin oluşmasına katkı sağlamaktadır. 

Böylece bitki örtüsü karstik kayacın çözünmesinde rol oynamaktadır. 

Özellikle jipslerin ayrışması sonucunda jipsofil ve jipsovag türler 

sahada yaygınlık göstermektedir. Gypsophila popülasyonlarına ait 

türler jipsli zirvelerde 1200-2000 m arasında Sivas ve çevresinde yoğun 

olarak bozkır ve kalkerli yamaçlarda bulunmaktadır (Bağda, 2018). Bu 

türlerin en yaygın olanları Geven (Astragalus sp) ve Çövenotu 

(Gypsophila sp) olup, bu türler dışındaki türler tek yıllık, iki yıllık veya 

çok yıllık otsu bitkilerdir (Servi vd., 2019; Kartal, 2022) (Foto 7 ve 8). 

 

Foto 7. Geven (Astragalus sp)                                    

Foto 8. Çövenotu (Gypsophila sp) 
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Özpay ve Ünsal (2018)’ında ifade ettiği gibi Araştırma sahasının iklim 

özellikleri göz önüne alındığında havzanın kapladığı alandan dolayı 

karasal iklimin değişik tiplerinin görüldüğü bilinmektedir. Soğuk 

çermik ve etrafında paleoiklimin kalıntıları olan fındık ağaçlarının 

varlığı geçmiş iklimin özellikleri hakkında bilgi edinmek açısından 

önemlidir (Foto 9). 

 

        Foto 9. Araştırma Sahası Başıbüyük Köyü civarında Fındık 

(Corylus colurna) 
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4. ARAŞTIRMA SAHASININ BEŞERİ COĞRAFYA 

ÖZELLİKLERİ 

Sivas Soğuk Çermik Havzası beşeri hayat üzerinde etkisi oldukça 

fazladır.  Havza hem tarımsal hem sanayi hem de turizm anlamında 

önem bir potansiyele sahiptir. Şöyle ki jipslerin çözülmesiyle oluşmuş 

dolin çanaklarında toprak katmanın kalın olması ve korunaklı sahalar 

olmasından dolayı tarımsal faaliyetler yapılabilirken, sığ deniz 

tabanlarında oluşan traverten alanları özel sektörlü mermer işletme 

sanayisine ev sahipliği yapmaktadır (Foto 10 ve 11).  

 

Foto 10. Dolinlerin Tarım Alanı Olarak Kullanımı      

Foto 11. Havzada Mermer İşletme Sahası 
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Bununla birlikte yerkabuğunun çeşitli derinliklerine birikmiş ısının 

oluşturduğu, sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama 

sıcaklığın üstünde olan ve yer yüzeyine çıkmasıyla oluşan jeotermal 

kaynak olan Soğuk Çermiğin ortalama su sıcaklığı 28 °C civarındadır. 

Debisi ise yaklaşık 15-20 Lt/sn 'dir. Kaplıca suyu içildiği takdirde mide, 

bağırsak ve safra kesesi hastalıklarına iyi gelmekte, ayrıca romatizma 

ve sinir hastalıkları tedavisinde de yararlı olmaktadır. Yaz döneminde 

hizmet veren ve Sivas Belediyesi tarafından işletilen tesiste birinin 

tarihi niteliği bulunan 2 adet havuz, 10 adet termal banyo ve 12 apart 

daire bulunmaktadır. Kaplıca alanı günübirlik kullanımlara hizmet 

vermekte olup konaklama tesisi bulunmamaktadır (Pürlü, 2013). 

Ayrıca son zamanlarda insanların sağlık amaçlı bu havza çevresinde 

yerleşmeler yapması sahanın nüfus miktarında artışlara sebep 

olmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sivas Soğuk Çermik havzası görüldüğü gibi doğal ve beşeri coğrafya 

özellikleri açısından önemli bir yaşam sahasıdır. Bu açıdan havzanın 

doğal coğrafya özelliklerine bakıldığında; çalışma sahasının daha çok 

Alt-Orta Miyosen yaşlı genç jipslerden oluşmuş olup Miyosen ve 

Pliyosen yaşlı taneli tortul kayaçlar ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlarında 

yaygın olduğu görülmektedir. Havzanın geneline bakıldığında karstik 

kayaçlardan olan jips ve travertenler büyük çoğunluktadır. Bu açıdan 

sahada hem traverten hem de jips üzerinde gelişmiş olan irili ufaklı çok 

fazla çözülme ve çökme dolinlerine rastlanmaktadır. Bu dolinler ise 

genelde Başıbüyük Köyü ile Beypınarı köyü arasında bir hat üzerinde 

yoğunluk göstermektedir. Araştırma alanında yaygınlık gösteren toprak 

türü zonal topraklardan kahverengi topraklar olup akarsu ve vadi 

tabanlarında alüvyal topraklarda bulunmaktadır. Yine sahanın yaygın 

kayaç türü olan jipslerin çözülmesiyle kırmızı renkli step 

topraklarınında ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. Kurak ve yarı kurak 

bir iklim özelliği gösteren sahanın meteorolojik verilerine göre 

ortalama sıcaklığı 8.9° C ve yıllık en yüksek sıcaklık ortalaması ise 15.4 

ºC olup ortalama yağış değeri 432.0 mm.dir. Yağışlar en yüksek düzeye 

Nisan ve Mayıs aylarında ulaşırken, en düşük seviyesi Temmuz ve 

Ağustos aylarında görülmektedir.   Araştırma sahasının hâkim bitki 
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örtüsünü ot formasyonuna ait türler oluşturmaktadır. Çünkü sahanın 

iklim koşulları otsu türlerin yayılışı için uygun durumdadır. Ancak 

araştırmaya konu olan sahanın kuzeyinde yer alan traverten sahasında 

çalı ve orman formasyonlarına ait türler de bulunmaktadır. Özellikle 

jipslerin ayrışması sonucunda jipsofil ve jipsovag türler sahada 

yaygınlık göstermektedir. Bu türlerin en yaygın olanları Geven 

(Astragalus sp) ve Çövenotu (Gypsophila sp)’dur. Ayrıca araştırma 

alanının korunaklı kısımlarında endemik bir tür olan fındık (Corylus 

colurna) ağaçları da yer almaktadır. 

Öneriler; 

* Çalışma sahası jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak,  

bitki ve beşeri hayat özellikleriyle bir bütünlük sağladığından dolayı bu 

alanın daha geniş çaplı tanıtımı ve reklamı yapılmalıdır. 

* Soğuk Çermik havzası karstik bir oluşum özelliği gösterdiğinden 

dolayı uvala, çözülme ve çökme dolinleri gibi jeomorfolojik üniteler 

açısından zengin sahalardır. Bu oluşumlar turizme kazandırılarak yöre 

ve ülke ekonomisine katkısı sağlanmalıdır.   

* Eğitim ve öğretim noktasında karstik şekillerin konusunun geçtiği 

üniteler öğrencilere arazi gezileri yaptırılarak yaparak yaşayarak 

öğretim modeli ile yerinde öğretimler yapılmalıdır. 

* Çalışma alanına adepte olmuş bitki türleri ile sahada yaygın olan 

Jipsofil ve jipsovag türlerinin florası koruma altına alınmalıdır. Bu 

sayede endemik, nadir ve nesli tükenmek üzere olan türlere sahip 

çıkılarak gen çalışmaları yapılmalıdır.  

* Sahanın yöre halkı tarafından piknik alanı olarak kullanılmasının yanı 

sıra yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken doğal özelliklerinin olması 

ve tatil bölgesi olarak tercih edilmesi sahada ki florayı tehdit 

etmektedir. Bu kapsamda koruyucu tedbirlerin artırılması ve gerekli 

bilgilendirilmenin yapılması büyük önem taşımaktadır. 

* Soğuk Çermik sağlık turizmi açısından önemli bir yer olmasından 

dolayı yetersiz olan alt ve üst yapılaşma daha modern bir şekilde revize 

edilmelidir. 
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* Yörede traverten rezervlerinin fazla olması sanayi açısından oldukça 

önem taşımaktadır. Fakat bu işlemler yapılırken doğal çevre dokusuna 

zarar vermeden ekonomiye kazandırılması bu havza açısından büyük 

önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Şemseddin Sivasî 926/1520’de Tokat’ın Zile ilçesinde doğmuş, 

Sivas’ta uzun yıllar irşat faaliyetini sürdürmüş önemli 

mutasavvıflardandır. Devrinin önemli ilimlerini tahsil etmiş olan 

Şemseddin Sivasî, Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrenmiş, bu dillerde 

eser verebilecek yetkinliğe ulaşmıştır. Dinî-Tasavvufî Türk 

Edebiyatının XVI. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biri olan 

Şemseddin Sivasî, mensur ve manzum pek çok eser kaleme almış velût 

bir yazardır. Dîvân-ı Şemsî, Süleymâniyye, İbret-nümâ, Gülşenâbâd, 

Tercüme-i Kasîde-i Bürde, Menâzilü'l-Ârifîn, Menâkıb-ı Çehâr-yâr-i 

Güzîn yazdığı eserlerden bazılarıdır. Şemseddin Sivasî’nin en meşhur 

eserlerinden biri de Mevlid adlı manzum eseridir. 1217 beyitten oluşan 

eser, 1580 yılında tamamlanmıştır. Mevlit metinleri içinde önemli bir 

yer tutan eser vezin, üslup ve içerik açısından oldukça güçlüdür. Aruz 

vezniyle yazılan eserde oldukça açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 

Eserde yer yer Arapça ve Farsça kelimelere yer verilse de bunlar ağır 

ve ağdalı değildir, halkın kolay anlayabileceği niteliktedir. Bu sebeple 

eseri, özellikle Orta Anadolu’da, mevlit törenlerinde sıklıkla 

okunmuştur. 

Bu çalışmada, Şemseddin Sivasî’nin Mevlid adlı eserinde yer alan 

arkaik unsurlar ele alınmıştır. Kaynak eser olarak Hasan Aksoy’ın 

Mevlid yayını kullanılmıştır. Söz konusu eser taranarak arkaik unsurlar 

tespit edilmiştir. Çalışmada arkaik olduğu düşünülen unsurlar iki başlık 

altında değerlendirilmiştir. Söz Varlığındaki Arkaik Unsurlar başlığı 

altında eserdeki arkaik söz varlığı üzerinde durulmuş, konu metinden 

alınan beyitlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Eklerdeki Arkaik Unsurlar 

başlığı altında ise yine eserden tespit edilen ve Eski Anadolu Türkçesi 

dönemi için karakteristik olan çeşitli ekler ele alınmıştır. Çalışmayla 
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Şemseddin Sivasî’nin Mevlid adlı eserinde yer alan arkaik söz 

varlığının ve eklerin kullanım alanları gösterilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Şemseddin Sivasî, Mevlid, arkaik unsurlar, Eski 

Anadolu Türkçesi, söz varlığı. 

Abstract 

Şemseddin Sivasî was born in the Zile district of Tokat in 926/1520, 

and is one of the important mystics who continued his spritual and ethic 

guide activities in Sivas for many years. Şemseddin Sivasî, who had 

learned the important sciences of his period, learned Arabic and Persian 

very well and reached the competence to write works in these 

languages. Şemseddin Sivasî, who is one of the important 

representatives of Religious-Sufi Turkish Literature in the XVI. 

century, is a prolific writer who wrote many works in prose and verse. 

Dîvân-ı Şemsî, Süleymâniyye, İbret-nümâ, Gülşenâbâd, Tercüme-i 

Kasîde-i Bürde, Menâzilü'l-Ârifîn, Menâkıb-ı Çehâr-yâr-i Güzin are 

some of the works that he wrote. One of the most famous works of 

Şemseddin Sivasî is his verse work titled Mevlid. The work which 

consists of 1217 couplets was completed in 1580. The work, which has 

an important place in the Mevlit texts, is very strong in terms of meter, 

style and content. A very clear and understandable language was used 

in the work written in aruz prosody. Although Arabic and Persian words 

are included in the work from time to time, they are not heavy and 

sticky, they are in a quality that the public can easily understand. For 

this reason, his work was often read at Mevlit ceremonies, especially in 

Central Anatolia. 

In this study, archaic elements are discussed in Şemseddin Sivasî's work 

titled Mevlid. As the source work, Hasan Aksoy's Mevlid publication 

was used. Archaic elements were determined by scanning the 

aforementioned work. In the study, the elements that are thought to be 

archaic are evaluated under two headings. Under the title of Archaic 

Elements in Vocabulary, the archaic vocabulary in the work is 

emphasized, and the topic is tried to be explained with the couplets 

taken from the text. Under the title of Archaic Elements in the 

Appendices, various suffixes that are determined from the work and are 

characteristic for the Old Anatolian Turkish period are discussed. With 
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this study, the usage areas of the archaic vocabulary and suffixes in the 

work titled Mevlid of Şemseddin Sivasî were tried to be shown. 

Key Words: Şemseddin Sivasî, Mevlid, archaic words, Old Anatolian 

Turkish, word stock. 

GİRİŞ 

Arapça veled kökünden türeyip, masdar, ism-i zaman ve ism-i mekân 

olarak “doğma”, “doğum zamanı” ve “doğum yeri” anlamlarına gelen 

“mevlid”, literatürde öncelikle Hz. Muhammed’in doğum zamanını 

ifade eden bir terim olmuştur (Devellioğlu, 2001: 636; Sami, 2005: 

1433). 

İslam dininin yayılışıyla birlikte sayıları gün geçtikçe artan mevlid türü 

eserler, Arap ve Türk edebiyatlarında önemli bir yer tutmaktadır. Arap 

toplumunda olduğu gibi Hz. Muhammed’e duyulan derin sevginin bir 

tezahürü şeklinde Müslüman Türk halkının da zamanla yaşamına 

yerleşen ve gelenekleriyle bütünleşen mevlidler, gönüllerdeki dinî 

heyecanı klasik edebiyatımızla birleştiren ürünler arasında müstesna bir 

yere sahiptir (Eroğlu, 2011: 14).  

Mevlidler1 Hz. Muhammed’in doğumunu ve çeşitli vasıflarını, 

peygamberliğini, mucizelerini ele alan manzum ya da mensur olarak 

 
1 Mevlid türü hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ahmet Ateş, (1954). Süleyman 

Çelebi Vesîletü’n-Necât-Mevlid, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları; 

Hasibe Mazıoğlu, (1974). Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şairler, Ankara: 

AÜDTCF Türkoloji Dergisi, C. 6, S. 1, 60-62; M. Tayyip Okiç, (1975). Çeşitli 

Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercümeleri”, Erzurum: 

Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, S 1, 17-78; Süleyman 

Çelebi, (1980). Mevlid (haz.: Neclâ Pekolcay), İstanbul: Dergâh Yayınları; 

Süleyman Çelebi, (1980). Mevlid (Vesîlet-ün-Necât) (haz.: Faruk K. 

Timurtaş), İstanbul: MEB Yayınları; Selami Bakırcı, (2002). Mevlid Doğuşu 

ve Gelişimi. Erzurum: Akademik Araştırmalar Yayınları; M. Fatih Köksal, 

(2011). Mevlid-nâme, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; Rıfat Kütük, 

(2018). Türk Edebiyatında Mevlid ve Muslihî’nin Gülefşân İsimli Mevlidi, 

Erzurum: Ertual Akademi Yayıncılık; a. mlf., (2012) Mevlidlerle İlgili Mevcut 

Malumata Dair Tashihler, Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, İstanbul: 

Kesit Yayınları, 275-276; Hasan Aksoy, (1986). Mevlid, Türk Dili ve 

Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul: Dergah Yayınları, C. 6, 315- 319; a. mlf., 

(1989). Mevlid-i Nebîler ve Türk Edebiyatında Mevlidler, İslami Edebiyat, C. 
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kaleme alınan eserlerdir.  Dilimizde “mevlid”, Hz. Peygamber’in 

doğumu, onun velâdeti sebebiyle yapılan törenler ve bilhassa Süleyman 

Çelebi’nin kaleme aldığı Vesîletü’n-Necât adlı eser için kullanılmıştır 

(Köksal, 2011: 20). 

Türk edebiyatında kaleme alınan ilk mevlid, İskender-nâme müellifi 

Ahmedî’nin (ö. 815/1412-13) 810/1407 yılında kaleme aldığı mevliddir 

(Ünver, 1978: 355-451). İskender-nâme’nin bir parçasıymış gibi 

görünen Mevlid’in müstensihler tarafından esere sonradan eklenmiş 

olduğu anlaşılmaktadır. Mevlid’in sonunda şairin mahlasını zikretmesi 

ve aşağıda görülen parçada beyit sayısını vermesi, eserin müstakil 

olarak kaleme alındığının delilleridir (Ünver, 1978: 357; Köksal, 2011: 

32).  

Ahmedî’nin eserini yazdığı tarihten iki yıl sonra, 1409 yılında ise 

Süleymân Çelebi, meşhur eseri Vesîletü’n-Necât’ı kaleme almıştır. 

Süleyman Çelebi (ö. 1422)’nin Hz. Peygamber’in diğer 

peygamberlerden üstün olduğunu ispat etmek amacıyla yazdığı 

Kurtuluş Vesîlesi anlamına gelen Vesîletü’n-Necât bir sehl-i 

mümtenidir. Süleyman Çelebi’nin yazdığı mevlidin sade bir dili, etkili 

bir üslubu vardır. Bu nedenledir ki, ondan sonra pek çok mevlid metni 

kaleme alınmış olmakla birlikte, bu mevlid metinlerinden hiçbiri 

Süleyman Çelebi’nin mevlidini geçememiştir (Yıldız, 2015: 11). 

Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip olan mevlid türü ile ilgili pek 

çok müellif eser vermiştir. Hasibe Mazıoğlu (1974: 32, 60, 61) mevlid 

sayısının 59 olduğunu beyan ederken Necla Pekolcay (1980: 38-40) 63 

mevlitten bahseder. Bu alanda yapılmış en son çalışmalardan biri M. 

Fatih Köksal’a aittir. Köksal yaptığı çalışmasında 123 mevlit müellifi 

tespit etmiştir. Ayrıca Köksal, bu sayının çok daha fazla olabileceğini, 

şahsi kütüphanelerde pek çok mevlit yazmasının bulunma ihtimalini 

 
2, S. 1, 10-11; a. mlf., (2002). Türk Edebiyatında Mevlidler, Türkler (Editörler: 

Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Ankara: C. 11, Yeni Türkiye 

Yayınları, 758-761; a. mlf., Mevlid (Türk Edebiyatı), TDİA, İstanbul: C. 29, 

483-484; a. mlf., (2007). Eski Türk Edebiyatı’nda Mevlidler, Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi Eski Türk Edebiyatı I, C. V, S. 9, 326-328; 

Süleyman Eroğlu, (2010). Edebî Bir Tür Olarak Mevlitler-Şekil Özelliklerine 

Dair Bazı Değerlendirmeler-, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 11, S. 18, 125-142. 
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yüksek görerek şu değerlendirmeyi yapar: “Şüphesiz ki, Türk 

edebiyatında yazılan mevlidler burada tanıtılanlardan ibaret değildir. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalarla zengin el yazmaları hazinemiz 

içinden bilinmeyen birçok yeni mevlid metninin daha ortaya 

çıkarılacağından kuşkumuz yoktur” (Köksal, 2011: 11). Süleyman 

Çelebi’den başka Türk edebiyatında Ahmedî, Sinanoğlu, Yahya b. 

Bahşî, Hamdullah Hamdî, Lâmiî Çelebi, Emîrî, Gulâmî, Behiştî, 

Osman Feyzi Efendi, Şemseddin Sivâsî gibi isimler de ilk akla gelen 

mevlid yazarlarıdır. Yazılan mevlidler arasında başta Süleyman 

Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı, Akşemseddinzâde Hamdullah 

Hamdî’nin Ahmediyye’si (telifi: 900/1484) ve Şemseddin Sivâsî (ö. 

1597)’nin Mevlid’i en çok bilinen ve okunanıdır. 

Şemseddin Sivasî  

Asıl adı Ahmed olup halk arasında Şemsü’l-aziz veya Kara Şems diye 

bilinen Şemseddin Sivasî, 1520’de Zile’de doğdu. Zile’nin ileri gelen 

âlimlerinden sarf ve nahiv ilimlerini tedristen sonra Tokat’a büyük 

kardeşi Muharrem ve İbrahim Efendi’nin yanına giderek orada 

Arakiyecizade Şemseddin Efendi’nin derslerine devam etti. Kısa sürede 

naklî ve aklî ilimlerde ilerleyen Sivasî, yirmi yaşındayken İstanbul’da 

Sahn medreselerinden birinde müderrislik yaptı. 35 yaşlarında hocası 

Abdülmecid Şirvanî’den aldığı icazet üzerine irşat vazifesine başladı. 

Dönemin Sivas Valisi Hasan Paşa (ö.1567)’nın daveti üzerine Sivas’a 

gelerek Meydan Cami Şeyh Vaizliği görevinde ve yaptırdığı tekkede 

irşat faaliyetlerinde bulundu. Halveti tarikatının Şemsiyye kolunu kuran 

Şemseddin Sivasî vefat tarihi 1597’ye kadar seksen yıla yakın ömrünü 

ilme, öğrenci yetiştirmeye, eserlerini yazmaya ve irşat faaliyetinde 

bulunmaya vakfetmiştir (Yıldız, 2015: 13). 

Şemseddin-i Sivâsî, şiirlerinde “Şemsî” mahlasını kullanmıştır. Sivâsî, 

Arapça ve Farsça’ya son derece hâkim bir âlimdir. Eserlerinin hemen 

hepsinde tasavvuf etkisi olduğu görülmektedir. Şemseddin-i Sivâsî’de 

sanat yapma kaygısı çok azdır. Onun en büyük amacı tasavvufî 

görüşlerini en iyi şekilde aktarıp bu görüşleri insanların hizmetine 

sunmaktır. Onu edebiyatımızın büyük şairleri ile karşılaştırmak doğru 

bir fikir değildir. Ancak onun eserleri, didaktik mahiyette 

değerlendirilmelidir. Bu sebeple Sivâsî’nin adı, tezkirelerde 
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geçmemiştir. Onun şiirlerini incelediğimiz vakit, şiirlerinin kalbî 

duygularla kaleme aldığı görülecektir. Ağdalı, süslü, sanatlı ve halk için 

anlaşılmaz kelimelerle dolu bir şiir yerine açık, anlaşılır şiirler yazmayı 

tercih etmiştir. Şemseddin-i Sivâsî; şiirlerini bir bütünlük içinde 

yazmış, yek-âhenk üslûbu ile şiirlerini söylemiştir (Toparlı, 2011: 163, 

164; Aksoy, 2005: 18). 

Şemseddin Sivasî, birçok eser kaleme alan, velût bir yazar ve şairdir. 

Sivasî, çoğu dinî, tasavvufî sahada olmak üzere manzum ve mensur 

yirmi dört eser vermiştir. Bu eserlerden on ikisi manzum, on ikisi 

mensurdur. Manzum eserlerinin tamamı Türkçe olup mensur 

eserlerinden iki tanesi Arapça, diğerleri Türkçedir. Manzum eserleri; 

Divan, Süleymâniyye, İbret-nüma, Mevlid, Gülşen-abad, Heşt-Bihişt, 

Mir'atü'l-Ahlak, Menakıb-ı İmam-ı A'zam, İrşadü'l-Avam, Umdetü’l-

Huccac, Terceme-i Kaside-i Bürde, Pend-name, mensur eserleri ise 

Menakıb-ı Çehar-yar-i Güzin, Menazilü'l-Arifin, Umdetü'l-Edib fi't-

Ta'allümi ve't-Te'dib, Emr-i İlahi ve Hüccet-i İlahi, Es-Safayıh fî-

Tercemeti'l-Levayıh, Şerh-i Gazeliyyat-ı Sultân Murad-ı Salis, Nakdü'l-

Hatır, Şerh-i Terceme-i Ecvibe Ali bin Ebî Talib li-Es'ileti Kümeyl bin 

Ziyad, Dairetü'l-Usul, Abdülvehhab-ı Gazi Menakıbı şeklindedir. Hallü 

Ma’akıdi’l-Kava’id ve Zübdetü’l-Esrar fi-Şerhi Muhtasari’l-Menar 

adlı eserleri ise Arapçadır.2 

Bir sanatkâr olarak Şemseddin Sivasî’nin önemle üzerinde durulması 

gereken tarafı mesnevîciliğidir. Süleymâniyye, İrşâdü’l-Avâm, İbret-

nümâ, Gülşen-âbâd, Mevlid, Heşt-Bihişt, Mir’âtü'l-Ahlâk, Menâkıb-ı 

İmâm-ı A’zam isimli mesnevîleri onun hamse sahibi bir şair olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu husus günümüze kadar araştırmacıların 

dikkatini çekmemiş, hamselerle ilgili incelemelerde ona yer 

verilmemiştir (Akkaya, 2003: 2). 

Şemseddin Sivâsî’nin Mevlid’i  

Şemseddin Sivâsî, bu eserini aruz ölçüsünün remel bahrinde “Fâ’ilâtün-

Fâ’ilâtün-Fâ’ilün” kalıbı ile nazmetmiştir. Nisan 1580’de tamamlanan 

 
2 Bu çalışmanın konusu olmadığı için Şemseddin Sivasî’nin bütün eserleri 

ayrıntılı olarak ele alınmamış, sadece eser adlarına yer verilmiştir. Bununla 

birlikte çalışmanın konusu olan Mevlid hakkında bilgi verilmiştir. Şemseddin 

Sivasî’nin eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Hasan Akay, (2015). 

Şemseddin Sivasî Mevlid, Şemseddin Sivasî Külliyatı, Seri Nu: 3, Sivas, 16-

23.  
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bu mevlid, 1217 beyit ve 31 bölümden oluşmaktadır. Sivâsî, bu eserini 

kaleme aldığında kendisinden önce birçok mevlidin yazıldığını bilerek 

bu eseri nazmetmiştir. Bunu da “Gerçi dinilmiş kitâblar bî-idâd / Lîk 

her birinde var bin dürlü dâd” beytiyle dile getirmiştir. Yine bir 

beytinde eseri yazdığı tarihi şu beyitle açıklamıştır: “Cümle karnı seyr 

idüp nûr-ı Nebî / Geldi za târihi seksen yedi” (Aksoy, 2005: 22-27; 

Köksal, 2011: 66, 67). 

Şemseddin Sivâsî Mevlidi üzerine en kapsamlı çalışma, Hasan Aksoy 

tarafından yapılmıştır. Süleyman Çelebi ile Şemseddin Sivâsî Mevlid’i 

karşılaştırıldığında Şemseddin Sivâsî’nin Süleyman Çelebi’den ve 

mevlidinden haberi olduğu düşünülmektedir. Çünkü Süleyman Çelebi 

Mevlid’i ile Şemseddin Sivâsî Mevlid’i arasında otuz beyit ve yedi 

faslın birbirine benzediği görülmektedir (Aksoy, 2005: 25). 

Şemsî, vezinde, tertibde ve mana bütünlüğünde hayli muvaffak 

olmuştur. Her şeye rağmen Süleyman Çelebi Mevlid'ine de hayli yakın 

bulunmaktadır. Ancak, Şemsi Mevlid'i, Süleyman Çelebi Mevlid’ine de 

hayli yakın bulunmaktadır. Ancak, Şemsî Mevlid’i, Süleyman 

Çelebi’ninkinden daha uzundur ve okuyucu ile dinleyiciye tesir etmesi 

bakımından da diğeri kadar müessir olamamıştır. İşte bu sebebe mebnî 

olarak onun kadar yayılmamış ve okunmamıştır. Buna rağmen Orta 

Anadolu ve Doğu'da Şemsî Mevlid'i hayli tanınmış ve mevlitlerde tıpkı 

Süleyman Çelebi Mevlid'i gibi okuna gelmiştir (Aksoy, 2005: 27). 

Eserin çeşitli kütüphanelerde yer alan 11 nüshası bulunduğu (Köksal, 

2011: 66, 67) ifade edilmiştir. Bununla birlikte son yapılan çalışmalarda 

eserin Iğdır’da bulunan bir nüshası daha tespit edilmiştir (Toprak, 

2019). 

Arkaik Terimi Üzerine 

Dilbilim çalışmalarında kullanımdan düşen ögeler için arkaik ya da 

eskicil terimleri kullanılmaktadır.3 Araştırmacıların bu konudaki 

görüşleri genel olarak şu şekildedir:  

 
3 Ayrıntılı bilgi için bk. Gürer Gülsevin, (2015). Arkaik-Periferik Kavramı ve 

Bu Kavramın Tarihî Batı Rumeli Türkçesi Ağızlarının Tespitindeki Önemi, 

The Journal of Academic Social Science Studies, 32/3, 1-12; Emek Üşenmez, 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 156 

 

Zeynep Korkmaz konuyla ilgili olarak Gramer Terimleri Sözlüğü adlı 

eserinde “Bugün artık kullanılıştan düşmüş bulunan veya eski biçimi 

ile kullanılan kelime” (Korkmaz, 2010: 85), şeklinde değerlendirme 

yaparken, Berke Vardar Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğünde 

genelin aksine arkaik ifadesi yerine eskil biçim ifadesini kullanarak 

“kullanımdan düşmüş, dilsel çevrimden çıkmış bulunan sözlüksel 

birim, sözdizimsel olgu” (Vardar, 2007: 93) olarak tanımlamışlardır. 

Bir diğer Dilbilim Sözlüğünde ise terim şöyle tanımlanır: Eskicil biçim 

(archaism) genel. Dilin geçmiş evrelerinde kullanılmış olup artık 

kullanılmayan sözcük ya da dilbilgisi özelliği. Türkoloji alanındaki 

yayınlarda günümüzde İran’da konuşulan bir Türk dili olan Halaçça’da 

8. yüzyıldaki Köktürkçe’de kullanılan eskicil biçimlerin bulunduğu 

ortaya konmuştur (İmer vd., 2011: 118). 

Kavramı eskilik başlığı altında değerlendiren Günay Karaağaç, “Bugün 

kullanılmayan veya eski biçim ve anlamıyla kullanılan herhangi bir dil 

birimi (Karaağaç, 2013: 372)” şeklinde bir tanımlama yapar. 

Mehmet Ölmez ise konuya daha farklı yaklaşarak “Bir dilde Eski 

Türkçe ile karşılaştırıldığında öteki Türk dillerinde bulunmayan ses ve 

yapı özelliklerinin yanı sıra, sözlüksel biçimlerin de Eski Türkçeye 

benzer biçimde yaşaması, kullanılmasıdır” değerlendirmesini yapmıştır 

(Ölmez, 2003: 136). 

 
(2014). Eski Anadolu Türkçesinde Arkaik (Eski) Öğeler, (2. bs.), İstanbul: 

Akademik Kitaplar; Mehmet Ölmez, (2003). Çağataycadaki Eskicil Öğeler 

Üzerine, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, (Mustafa Canpolat 

Armağanı), Ankara, 135-142; Nermin Değer, (2021). Anadolu Ağızlarında 

Eskicil Söz Varlığı, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi; Elçin Yılmazkaya, (2017). Eskicil / 

Eskicillik Kavramları ve Çuvaşça Üzerine, The Journal of Academic Social 

Science Studies, 55, 145-153; Vahit Türk, (2009). Türkülerde Eski (Arkaik) 

Sözler, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic, 4(8), 83-88; Hüseyin Durgut, (2004). Türkiye 

Türkçesinde İkilemelerde Kalan Arkaik Kelimeler. Türk Dil Kurumu V. 

Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Ankara, 805-815; İbrahim Taş, (2009). 

Süheyl ü Nev-Bahâr’da Eskicil Ögeler, Konya: Palet Yayınları.  



157 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

Bu çalışmada Şemseddin Sivasî’nin Mevlid4 adlı eserinde yer alan 

arkaik unsurlar ele alınmıştır. Söz konusu eser taranarak arkaik unsurlar 

tespit edilmiştir. Çalışmada arkaik olduğu düşünülen unsurlar iki başlık 

altında değerlendirilmiştir. Söz Varlığındaki Arkaik Unsurlar başlığı 

altında eserdeki arkaik söz varlığı üzerinde durulmuş, konu metinden 

alınan beyitlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Eklerdeki Arkaik Unsurlar 

başlığı altında ise yine eserden tespit edilen ve Eski Anadolu Türkçesi 

dönemi için karakteristik olan çeşitli ekler ele alınmıştır. Çalışmayla 

Şemseddin Sivasî’nin Mevlid adlı eserinde yer alan arkaik söz 

varlığının ve eklerin kullanım alanları gösterilmeye çalışılmıştır.  

1. Şemseddin Sivasî’nin Mevlid Adlı Eserinde Arkaik Unsurlar 

1.1. Söz Varlığındaki Arkaik Unsurlar 

• ağ-: “Yerden yukarı doğru yükselmek, yukarı çıkmak”  

Kelime ilk olarak Orhun Yazıtlarında (Tekin, 2010: 119) “yükselmek, 

çıkmak” anlamıyla tespit edilmiştir. Eski Uygur Türkçesinde 

(Caferoğlu, 2011: 7) de benzer şekilde kullanılan kelime “yükselmek, 

çıkmak” gibi anlamlarda Karahanlı (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 

542), Harezm (Ata, 1997: 8), Kıpçak (Toparlı vd., 2014: 3) ve Çağatay 

Türkçesinde (Ünlü, 2013: 14) de kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde 

(TS I, 2009: 49) “1. Çıkmak, yükselmek, 2. Aşağı inmek, ağır gelip 

aşağı meyletmek” şeklinde yer alan sözcük, Şemseddin Sivasî 

Mevlid’inde5 “yükselmek, çıkmak” anlamıyla kullanılmıştır.   

Kuds’e vardım göklere ağdım dir  

İki demde hem gine geldim dir (s. 145) 

• arı: “Temiz, pak, saf” 

Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 19) “temiz, arı, saf, 

kusursuz, mukaddes” şeklinde tespit edilen kelime Karahanlı 

Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 554) arıġ şeklinde, 

“temiz” anlamlamıyla kayıtlıdır. Tarihî lehçelerden Harezm (Ata, 1997: 

31), Kıpçak (Toparlı vd., 2014: 10) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 

2013: 50) de tespit edilmiştir. “Temiz, pak, saf” anlamlarında Eski 

 
4 Şemseddin Sivasî’nin Mevlid adlı eserinden yapılan alıntılarda Hasan 

Aksoy’ın yayını kullanılmıştır. bk. Hasan Akay, (2015). Şemseddin Sivasî 

Mevlid, Sivas: Şemseddin Sivasî Külliyatı, Seri Nu: 3.   
5 Şemseddin Sivasî Mevlid’i bundan sonra ŞSM şeklinde gösterilecektir. 
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Anadolu Türkçesinde oldukça yaygın kullanılan sözcük (TS I, 2009: 

193) Derleme Sözlüğünde (DS I, 2009: 312) de benzer anlamda 

kullanılmıştır. Kelime ŞSM’de “temiz, pak, saf” anlamıyla 

kullanılmıştır.  

Pes Ebû Bekr ile dönderdi geri  

Mekke’ye geldiler ol iki arı (s. 90)    

• aruk: “Zayıf, cılız” 

Orhun Türkçesinde tespit edilemeyen kelime ilk olarak Eski Uygur 

Türkçesinde “zayıf, güçsüz” şeklinde görülmüştür (Caferoğlu, 2011: 

21). Kelime tarihî lehçelerden Karahanlı (Ercilasun ve Akkoyunlu, 

2015: 558), Harezm (Ata, 1997: 35), Kıpçak (Toparlı vd., 2014: 12) ve 

Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 50) de “zayıf, güçsüz” anlamıyla 

kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde (TS I, 2009: 198) “zayıf, cılız” 

anlamıyla oldukça yaygın kullanılan sözcüğün daha sonra kullanım 

alanı daralmıştır. Bununla birlikte Türkiye Türkçesi ağızlarında “zayıf, 

cılız, sıska” anlamıyla geniş bir kullanım alanına sahiptir (DS, 2009: 

316). Kelime ŞSM’de “zayıf, güçsüz” anlamıyla kullanılmıştır.  

 Var idi bir yaşlıca aruk deve  

Sütün içmek için aldılar bile (s. 78)    

• assı: “Fayda, kâr, kazanç, menfaat” 

Kelimeye ilk olarak Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 22) 

tespit edilmiştir. Karahanlı Türkçesinde “asıg” (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 559), Harezm Türkçesinde “as(ı)ġ” (Ata, 1997: 37), 

Kıpçak Türkçesinde “assı” (Toparlı vd., 2014: 14) ve Çağatay 

Türkçesinde (Ünlü, 2013: 58) “asıġ” şeklinde belgelenen sözcük 

genellikle “fayda, kâr, kazanç” anlamlarıyla kullanılmıştır. Tarama 

Sözlüğünde (TS I, 2009: 247) 1. Fayda, kâr, kazanç, menfaat. 2. Faiz 

anlamlarıyla kullanılan kelime, sınırlı sayıda ağızlarda (DS I, 2009: 

347) da tespit edilmiştir. Kelime ŞSM’de “fayda, kazanç” anlamıyla 

kullanılmıştır.    

Pes saâdet olmadı anlara yâr  

Geçti fursat assı etmez âh ü zâr (s. 81)    

• azdur-: “Azdırmak, yoldan çıkarmak”  

Tarihî lehçelerden Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 66) ve Kıpçak 

Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 19) tespit edilmiştir. Tarama 
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Sözlüğünde tespit edilmeyen sözcük, “yoldan çıkartmak, şımartmak, 

yoldan çıkmak, sapıtmak” anlamıyla Türkiye Türkçesi ağızlarında (DS 

I, 2009: 437) yaygın olarak kullanılmaktadır. ŞSM’de “yoldan 

çıkartmak, sapıtmak” sapıtmak anlamıyla kullanılmıştır.   

Ger solından yana etsen himmeti  

Hep nasârâ azduraydı ümmeti (s. 125)    

•    berk vur-: “Sağlamlaştırmak, sıkıca yerleştirmek” 

İlk olarak Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 39) görülen 

kelime, tarihî lehçelerden Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 583), Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 69), Kıpçak 

Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 28) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 

2013: 125) “muhkem, sağlam, muhafazalı, güvenli, sıkı, kuvvetli” gibi 

anlamlarda kullanılmıştır. Benzer anlamlarda Tarama Sözlüğünde (TS 

I, 2009: 247) ve Derleme Sözlüğünde (DS I, 2009: 635) de geçmektedir. 

Ayrıca kelimenin isim kullanımının yanında “berki-” şeklindeki fiil 

kullanımı da yaygındır. ŞSM’de kelime birleşik fiil oluşturacak 

biçimde kullanılmıştır.  

 Pes sahâbe oldular bu nûra gark  

Başladı âlemde yer yer vurdu berk (s. 102)    

• bezen-: “Süslenmek, tezeyyün etmek” 

Orhun Türkçesinde tespit edilemeyen kelime ilk olarak Eski Uygur 

Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 40) tespit edilmiştir. Tarihî lehçelerden 

Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 584), Harezm 

Türkçesinde (Ata, 1997: 98), Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 

29) görülen kelime Çağatay Türkçesinde “beze-” “bezemek, süslemek” 

biçiminde (Ünlü, 2013: 131) kullanılmıştır. “Süslenmek, tezeyyün 

etmek” anlamıyla Tarama Sözlüğünde (TS I, 2009: 535) yaygın olarak 

kullanılan kelime kimi ağızlarda (DS I, 2009: 652)  da benzer anlamıyla 

kendine yer bulmuştur. ŞSM’de bir yerde geçen kelime “süslenmek” 

anlamıyla kullanılmıştır.   

Zîr ü bâlâ çün bezendi bî-kusûr  

Birisine dön dedin birine dur (s. 29)    

• bile/birle: “ile, birlikte” 
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Orhun Türkçesinde birle (Tekin, 2010: 131) şeklinde görülen kelime, 

Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 42, 44) bile/birle/birlen gibi 

farklı biçimleriyle kullanılmıştır. Tarihî lehçelerden Karahanlı 

Türkçesinde bile/birle (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 586, 590), 

Harezm Türkçesinde bile/birle/birlen (Ata, 1997: 103, 111), Kıpçak 

Türkçesinde bile/bilen/birge/birle/birlen (Toparlı vd., 2014: 31, 32) ve 

Çağatay Türkçesinde bile/bilen/birle/birlen/ilan (Ünlü, 2013: 144, 125, 

152, 520) olarak kullanılmıştır. Derleme Sözlüğünde (DS VI, 2009: 

4461) yaygın olarak kullanılan bile/birle sözcükleri ŞSM’de “ile, 

birlikte” anlamıyla şu beyitlerde yer almaktadır: 

Sadrını şerh ile tathîr eyleye  

İlm ü hikmet birle tenvîr eyleye (s. 77) 

 Bu sebebten nice hatun Kâbe’ye  

Azm kıldı erleri anda bile (s. 78)    

• deg-: “Ulaşmak, erişmek, dokunmak, isabet etmek” 

İlk olarak Orhun Türkçesinde (Tekin, 2010: 172) görülen kelime 

“değmek, varmak, erişmek, hücum etmek” anlamlarıyla “teg-” 

biçiminde tonsuz olarak kullanılmıştır. Daha sonra Eski Uygur 

Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 231) de bu tonsuz biçimini devam 

ettirir. Kelime tarihî lehçelerden Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 865) ve Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 615) “teg-

” biçimiyle tonsuz şeklini muhafaza ederek kullanılmıştır. Kıpçak 

Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 57, 268) ve Çağatay Türkçesinde 

(Ünlü, 2013: 293, 1099) hem “teg-” hem de “deg-” biçiminde tonlu ve 

tonsuz şekilleri birlikte kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde (TS II, 2009: 

1048) “ulaşmak, erişmek, dokunmak, isabet etmek” anlamlarında 

oldukça yaygın kullanılan kelime Derleme Sözlüğünde (DS II, 2009: 

1403) “miras kalmak” anlamıyla kullanılmış ve kelimenin anlamında 

bir daralma meydana gelmiştir (İsi, 2018: 84). Kelime ŞSM’de bir 

yerde kullanılmıştır.   

 Her gören reşk ile nâzırdır buna  

Korkarız kim bed-nazar dege ana (s. 85)    

• depret-: “Kımıldatmak, sarsmak, harekete getirmek” 

Orhun Türkçesinde ve Eski Uygur Türkçesinde tespit edilemeyen 

kelime tarihî lehçelerden Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve 
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Akkoyunlu, 2015: 870), Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 626) ve 

Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 1111) “tepret-” biçimiyle tonsuz 

olarak kullanılmıştır. Kıpçak Türkçesinde ise (Toparlı vd., 2014: 59, 

270) hem “tepret-” hem de “degret-” biçiminde tonlu ve tonsuz şekilleri 

birlikte kullanılmıştır. “Kımıldatmak, sarsmak, harekete getirmek” 

anlamıyla Tarama Sözlüğünde (TS II, 2009: 1097) yaygın kullanılan 

kelime Derleme Sözlüğünde yer almamaktadır. ŞSM’de iki yerde 

kullanılan sözcük “dili” kımıldatmak, söyletmek anlamlarıyla edebi bir 

üslupla kullanılmıştır.  

 Şimdi zâhir mevlidi kıldım beyân  

Tâkatim yettikçe deprettim zebân (s. 97)    

• döyme-: “Dayanamamak, tahammül edememek, 

katlanamamak”    

Kelime Eski Anadolu Türkçesinde “dayanamamak, katlanamamak, 

tahammül edememek” gibi anlamlarla daima olumsuz biçimiyle 

kullanılmıştır (TS II, 2009: 1249). Derleme Sözlüğünde (DS II, 2009: 

1593) “dayanamamak, katlanamamak, tahammül edememek” şeklinde 

oldukça yaygın kullanılan kelime Türkiye Türkçesi ağızlarında döy-

/döyül-/döz- şekilleriyle “sabretmek, tahammül etmek, dayanmak” 

anlamında tespit edilmiştir. Kelime ŞSM’de “dayanmak, katlanmak, 

tahammül etmek” anlamıyla iki yerde kullanılmıştır.   

Şol kadar yalvardılar ol ikisi  

Döymedi yalvarmağa pes annesi (s. 82)    

• düzen-: “Süslenmek”  

Tarama Sözlüğünde (TS II, 2009: 1366) düzün-/düzen- biçiminde 

“süslenmek” anlamıyla geçen kelime Türkiye Türkçesi ağızlarında (DS 

II, 2009: 1646) da aynı anlamda kullanılmıştır. Kelime ŞSM’de de 

“süslenmek” anlamıyla bir beyitte yer almıştır.  

 Geldi bir avrat düzenmiş bi’t-tamâm  

Dön diye ol dahı etti ihtimâm (s. 124)    

• eğin: “Sırt, arka”  

İlk olarak Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 72) “sırt, arka” 

anlamlarıyla tespit edilen sözcük tarihî lehçelerde de belgelenmiştir. 

Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 634), Harezm 
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Türkçesinde (Ata, 1997: 179), Kıpçak Türkçesinde, eyin biçimiyle, 

(Toparlı vd., 2014: 78) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 325) “sırt, 

arka” anlamıyla kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde (TS III, 2009: 

1390) eğin/eyin şekilleriyle görülen kelime Türkiye Türkçesi 

ağızlarında (DS III, 2009: 1678) da kullanılmaktadır. Sözcük ŞSM’de 

“sırt, arka” anlamıyla bir beyitte geçmektedir.   

 Abâ giymişken engine kabâ ehlini kul etti  

Gınâ vermişti âfâka yoğ iken keys ü hemyânı (s. 116)    

• epsem: “Sessiz, ses çıkarmayan, susan” 

Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 74) ve Çağatay Türkçesinde 

(Ünlü, 2013: 340) “sessiz, sakin, susmuş” gibi anlamlara gelen kelime, 

benzer anlamıyla Tarama Sözlüğünde (TS III, 2009: 1479) de yaygın 

olarak yer almaktadır. Sözcük ŞSM’de “sessiz, sakin, susmuş” 

anlamında iki yerde geçmektedir.     

Sâmit ol kes dilini ebkemden ol  

Hâline meşgûl olup epsemden ol (s. 109)    

• er-: “Ulaşmak, yetişmek, erişmek” 

İlk olarak Orhun Türkçesinde (Tekin, 2010: 139) görülen kelime, Eski 

Uygur Türkçesinde “1. Erimek, çözülmek, 2. Ermek, 3. Karşı gelmek, 

direnmek, mukavemet etmek, 4. Nefsine mağlup olmak” (Caferoğlu, 

2011: 97) gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Tarihî lehçelerden 

Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 641), Harezm 

Türkçesinde (Ata, 1997: 192), Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 

74) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 340) yaygın olarak 

kullanılmıştır. Kelime Tarama Sözlüğünde (TS III, 2009: 1507) “1. 

Yetişmek, neşvünema bulmak, kemale gelmek, 2. Erişmek, dokunmak, 

isabet etmek, 3. Vasıl olmak, yetişmek, erişmek, 4. Yetişmek, ileri bir 

dereceyi bulmak şeklinde çeşitli anlamlarda oldukça yaygın bir biçimde 

kullanım alanı bulmuştur. Kelime ŞSM’de “ulaşmak, yetişmek, 

erişmek” anlamıyla kullanılmıştır.  

Ref’ ola pes vech-i mutlaktan nikâb  

Kâbe kavseynden ere her hem hıtâb (s. 119)    

• erte: “Ertesi, gelecek, sabah, şafak sökme zamanı, yarın” 
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Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 97) “erte, yarın, erken, 

sabah” anlamlarıyla kayıtlıdır. Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 643), Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 210), Kıpçak 

Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 75) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 

2013: 343) tespit edilen sözcük Tarama Sözlüğünde (TS III, 2009: 

1512) “ertesi, gelecek, sabah, şafak sökme zamanı, yarın” anlamlarında 

çok sayıda örnekte belgelenmiştir. Derleme Sözlüğünde (DS IV, 2009: 

2554) irte “1. Gündüz, 2. Karanlık gece” anlamlarında yer almaktadır. 

Kelime ŞSM’de “ertesi, yarın” anlamıyla kullanılmıştır.  

Dedi Ravha’da konuptu kârbân  

Erte gün doğdukta olurlar ayân (s. 146)    

• ilt-: “Götürmek, yerine ulaştırmak, eriştirmek” 

İlk olarak Orhun Türkçesinde (Tekin, 2010: 144) görülen ilt-/elt- fiili 

benzer anlamıyla Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 94) de 

belgelenmiştir. Karahanlı Türkçesinde ilet- biçiminde (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 664), Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 109, 

110) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 521, 523) ilt-/elt- şeklinde 

iki biçimiyle de kullanılmıştır. Tarama Sözlüğü (TS III, 2009: 2048) ile 

Derleme Sözlüğünde (DS VI, 2009: 4525) de iki biçimleri bulunan 

kelime ŞSM’de de ilt-/ilet- şekliyle kullanılmıştır.   

İlttiler anı anasına geri  

Etti anlara mükâfât ol erü (s. 82)    

 

Koyunun kanda iletseydi çobân  

Doyar idi sütlenirdi ol zamân (s. 81)    

• irgür-: “Ulaştırmak, eriştirmek” 

Karahanlı Türkçesinde ergür- biçiminde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 

2015: 642) geçen kelime, Tarama Sözlüğünde ise erürmek, ergürmek, 

irürmek, irgürmek, irgirmek, ergirmek şeklinde değişik biçimleriyle, 

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde, oldukça yaygın kullanılmıştır. 

Benzer anlamıyla Türkiye Türkçesi ağızlarında (DS III, 2009: 1769) da 

tespit edilen sözcük ŞSM’de “ulaştırmak, eriştirmek” anlamıyla 

kullanılmıştır. 
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Adım ümmet işim gaflet meded irgür bana himmet  

Ebed kapında kul eyle dahı çektirme hicrânı (s. 115)    

• kaçan: “Ne zaman”  

Yapısı tam olarak bilinemeyen kaçan6 kelimesi genel olarak “ne 

zaman” anlamı taşır. Eski Uygur Türkçesinden (Caferoğlu, 2011: 160) 

itibaren Türk dilinde görülen ķaçan kelimesi, Karahanlı (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 673), Harezm (Ata, 1997: 282), Kıpçak (Toparlı vd., 

2014: 122), Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 559) benzer anlamda 

kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde (TS IV, 2009: 2150) “ne zaman, ne 

zaman ki, her ne zaman, vakta ki, nasıl, ne suretle, ne vakit” gibi 

anlamlara gelen kelimenin kullanım alanı oldukça geniştir. Bunun 

yanında sınırlı sayıda ağızda (DS IV, 2009: 2587) da “ne zaman” 

anlamıyla kullanılan kelimenin ŞSM’de “ne zaman” anlamıyla üç yerde 

geçtiği görülür.  

Sicn-i unsurda şu kim mahbûs ola  

Ana bu ulvî kaçan mahsûs ola (s. 41)    

• kakı-: “Öfkelenmek, kızmak”  

Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 97) “nedamet etmek, 

pişman olmak” şeklinde geçen kelime Karahanlı Türkçesinde 

(Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 677) ve Kıpçak Türkçesinde (Toparlı 

vd., 2014: 123) “kızmak, öfkelenmek” anlamlarıyla kullanılmıştır. 

Tarama Sözlüğünde (TS IV, 2009: 2166) “1. Öfkelenmek, kızmak, 2. 

İtiraz etmek, karşı gelmek. 3. Azarlamak, tekdir etmek” şeklinde çeşitli 

anlamlarda kullanılan sözcük, “öfkelenmek, darılmak, kızmak” 

anlamıyla bazı Türkiye Türkçesi ağızlarında (DS IV, 2009: 2603) da 

yaşamaktadır. ŞSM’de “öfkelenmek, kızmak” anlamında iki beyitte 

kullanılmıştır.  

 Hoş güleç yüzlüydü gam tutmaz idi  

Kakıyıp kimseye kaş çatmaz idi (s. 43)    

• kamu: “Bütün, hep, her” 

Eski Türkçeden itibaren kullanılan kelimelerden biridir. İlk olarak 

Orhun Türkçesinde (Tekin, 2010: 147) “kamag” biçimiyle görülen 

 
6 bk. Paşa Yavuzarslan, (1993). Anadolu Ağızlarında *ha (*ka) Zamirinin 

Türevleri, Türkoloji Dergisi, XI/1, 309- 320. 
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kelime “bütün, hep” anlamlarına gelmektedir. Eski Uygur Türkçesinde 

(Caferoğlu, 2011: 163), Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 683), “kamug” şeklinde, Harezm Türkçesinde (Ata, 

1997: 290), “kamug/kamu” şeklinde, Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 

2014: 122), “kamuġ/kamu” şeklinde, ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 

2013: 559) “kamuġ/kamu” şeklinde, “bütün, hepsi, tamamı” 

anlamlarında kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde (TS IV, 2009: 2193) 

“1. Bütün, hep, her, 2. Herkes” anlamlarıyla kayıtlı olan sözcük 

Derleme Sözlüğünde yer almamaktadır. ŞSM’de pek çok defa 

tanıklanmış olan kelime “bütün, hepsi, tamamı” anlamlarında 

kullanılmıştır.  

 Biten otlar anı söyler öten kuşlar anı över  

Tufeylîdir kamu âlem bu fevkânı vü tahtânı (s. 113)    

• kanda: “Nerede”  

Orhun Türkçesinde tespit edilemeyen kelime Türkçede Eski Uygur 

Türkçesiyle (Caferoğlu, 2011: 165, 166) birlikte görülen ve “nerede” 

anlamına gelen bir soru zarfıdır. Karahanlı (Ercilasun ve Akkoyunlu, 

2015: 682), Harezm (Ata, 1997: 294), Kıpçak (Toparlı vd., 2014: 125) 

ve Çağatay Türkçelerinde (Ünlü, 2013: 575) “nerede, nereye” 

anlamlarıyla kullanılan kelime Eski Anadolu Türkçesinde (TS IV, 

2009: 2209) de oldukça yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Derleme 

Sözlüğüne tanıklanmayan kelime ŞSM’de pek çok yerde “nerede” 

anlamıyla kullanılmıştır.  

 Nereden geldi niye geldi o şâh  

N’eyledi yâ kanda tulundu o mâh (s. 47)     

• kankı: “Hangi?” 

Eski Türkçeden itibaren kullanılan kelimelerden biridir. Orhun 

Türkçesinde (Tekin, 2010: 147) “kanı” şeklinde kayıtlı olan kelime, 

tarihî lehçelerden Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 

2015: 682), Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 295), Kıpçak Türkçesinde 

(Toparlı vd., 2014: 125) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 575) 

kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde (TS IV, 2009: 2234) kangı/kankı 

biçimleriyle yer alan kelime Eski Anadolu Türkçesinde yaygın olarak 

kullanılmıştır. ŞSM’de pek çok yerde geçen kelime “hangi” anlamıyla 

yer almıştır.  
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 Gitmiş ol nûr şimdi senden n’eyledin  

Anı kankı yerde zâyi’ eyledin (s. 57)     

• karanu: “Karanlık” 

Türkçe mi Moğolca mı olduğu tartışmalı olan bu kelime7 ilk defa Eski 

Uygur Türkçesi metinlerinde görülür (Caferoğlu, 2011: 167). Karahanlı 

Türkçesi (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 685), Harezm Türkçesinde 

(Ata, 1997: 297), Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 127) ve 

Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 582) kelime küçük fonetik 

farklılıklarla kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde (TS IV, 2009: 2270) 

karañu, karağu, karanuğ, karañuluh, karañılık, karañuluk gibi 

değişkeleri bulunan kelime az sayıda Türkiye Türkçesi ağzında (DS IV, 

2009: 2652) yaşamaktadır. “Karanlık” anlamıyla ŞSM’de bir beyitte 

yer alır.   

 Bir karanu gece ol mehrû yine  

Verdi bir hurma dalın bir mü‛mine (s. 163)    

• key: “Çok, pek çok” 

Orhun Türkçesinde görülmeyen kelime ilk olarak Eski Uygur Türkçesi 

metinlerinde “son, nihayet, çok fazla, sağlam, kuvvetli, şöhret, ün” gibi 

farklı anlamlarda ve “ked” şeklinde görülür (Caferoğlu, 2011: 103). 

Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 699, 708) ve 

Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 312, 330) “ked/key” şeklinde iki 

biçimde kullanılan kelime, Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 

142) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 617) “key” şeklinde tek 

biçimde kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde (TS IV, 2009: 2458) “1. 

Çok, pek, gayet, pek çok, 2. İyi, iyice, hakkıyla, 3. Uygun, muvafık, 

münasip, layık, doğru, yerinde, 4. Büyük, muhteşem” gibi anlamlarda 

kullanılan kelimenin anlam genişlemesine uğradığı görülür. Kelime 

ŞSM’de yalnızca bir beyitte kullanılmıştır.  

Velî bu cümlesinden aç benem key ahvec-i muhtâc  

Şefâ’at kapısını aç olalım anda mihmânı (s. 116)    

• kındır-: “Tahrik, teşvik, tergip etmek” 

 
7 bk. Hülya Uzuntaş, Karangu(y) > Karañu Kelimesi Moğolca Mı, Türkçe Mi?, 

Gazi Türkiyat, Güz 2015/17: 175-182.     
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Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 144) kındır-/kındur- şeklinde 

geçen kelime, Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 622) kındır- şeklinde 

kullanılmıştır. “Tahrik, teşvik, tergip etmek” anlamlarıyla Tarama 

Sözlüğünde (TS IV, 2009: 2493) kayıtlı olan kelime, Eski Anadolu 

Türkçesinde yaygın biçimde kullanılmıştır. “Kışkırtmak” anlamıyla az 

sayıda ağızda (DS IV, 2009: 2811) yaşayan sözcük ŞSM’de bir yerde 

“teşvik etmek” anlamıyla yer almıştır.   

 Kakımazdı kimseye dünyâ için  

Kındırırdı dâimâ ukbâ için (s. 43)    

• kiçi: “Küçük” 

Eski Türkçeden beri kullanılan kelime ilk olarak Orhun Yazıtlarında 

(Tekin, 2010: 151) “kiçig” biçimiyle “küçük; az, pek az, hiç” 

anlamlarıyla kullanılmıştır. Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 

109), Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 719) ve 

Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 353) “kiçig” şeklinde kayıtlı olan 

kelime, küçük fonetik farklarla Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 

148) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 632) de kullanılmıştır. Eski 

Anadolu Türkçesinde (TS IV, 2009: 2550) oldukça yaygın bir kullanım 

alanına sahip olan kiçi sözcüğü az sayıdaki ağızda (DS IV, 2009: 2870) 

da tespit edilmiştir. ŞSM’de bir beyitte tanıklanan kelime zıt anlamlısı 

olan “ulu” kelimesiyle birlikte kullanılmıştır.  

Hasteler sorup ederdi ta’ziyet  

Uluya hürmet kiçiye merhamet (s. 44)     

• ko-: “Koymak, bırakmak”  

Eski Türkçeden beri kullanılan kelime ilk olarak Orhun Yazıtlarında 

(Tekin, 2010: 153) “kot-” biçimiyle “koymak, bırakmak” anlamlarıyla 

kullanılmıştır. Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 180) ve 

Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 724, 733) koē-

/kot-/koy- şeklinde, Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 367, 375) koē-

/koy- şeklinde, Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 155) koy- 

şeklinde ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 643) ko- şeklinde küçük 

fonetik farklarla tarihî lehçelerde yaygın olarak kullanılan bir 

kelimedir. Tarama Sözlüğünde (TS IV, 2009: 2619) ko-/koy şeklinde 

iki biçimi de kayıtlı olan kelime “1. Bırakmak, terk etmek, vazetmek, 

2. Müsaade etmek, izin vermek, serbest bırakmak, salıvermek, 3. 
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Alıkoymak, 4. Tesir etmek” şeklinde çeşitli anlamlarda yaygın olarak 

kullanılmıştır. ŞSM’de ko- fiili “koymak, bırakmak “anlamlarında pek 

çok yerde kullanılmıştır.  

  Beş namâz içinde kodum sırrımı  

Ümmetine armağan ilet bunu (s. 143)    

• od: “Ateş”  

İlk olarak Orhun Türkçesinde (Tekin, 2010: 161) görülen kelime ot 

“ateş” biçiminde kullanılmıştır. Tarihî lehçelerden Eski Uygur 

Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 138), Karahanlı (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 779), Harezm (Ata, 1997: 498), Kıpçak (Toparlı vd., 

2014: 206) ve Çağatay Türkçelerinde (Ünlü, 2013: 866) tespit edilen 

kelime Eski Anadolu Türkçesi (TS V, 2009: 2909) metinlerinde od 

biçimiyle tonlulaşmış olarak kullanılır. Kelime ŞSM’de aynı beyitte iki 

defa kullanılmıştır.  

Bu gece âteşperestin odları  

Söyünüp sındı fezâdan odları (s. 74)     

• öykün-: “Taklit etmek, öykünmek”  

Tarihî lehçelerden Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 

2015: 792) ötgün- şeklinde geçen kelime, Çağatay Türkçelerinde (Ünlü, 

2013: 881, 882) öykün-/öyken- şeklinde küçük fonetik farklarla 

kullanılmıştır. “Taklit etmek, taklide çalışmak, özenmek” anlamlarıyla 

Eski Anadolu Türkçesi (TS V, 2009: 3146) metinlerinde yaygın olarak 

kullanılan kelime benzer anlamıyla bazı ağızlarda (DS V, 2009: 4632) 

da yer almıştır. Kelime ŞSM’de yalnızca bir örnekte belgelenmiştir.  

 Çünkü öykünmeyesin ol hâna sen  

Nicesi ümmet olursun ana sen (s. 46)     

• öz: “Nefis, zat, kendisi, benlik” 

Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 155) “kendi, vücut, varlık, 

özü, hayat, şahıs” anlamlarında kullanılan kelime tarihî lehçelerden 

Karahanlı (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 794), Harezm (Ata, 1997: 

512), Kıpçak (Toparlı vd., 2014: 214) ve Çağatay Türkçelerinde (Ünlü, 

2013: 882) de benzer anlamlarıyla kullanılmıştır. Tarama Sözlüğünde 

(TS V, 2009: 3153) de oldukça geniş kullanım alanına sahip olan “öz” 
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kelimesi, ŞSM’de yalnızca bir örnekte “kendi” anlamında 

kullanılmıştır.   

Öz murâdını çıkar sen aradan  

Nefsini hor et safâ sür yaradan 

• özge: “Başka, gayri, maada” 

Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 514), Kıpçak Türkçesinde (Toparlı 

vd., 2014: 214) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 882) “başka, ayrı, 

diğer, farklı” gibi anlamlarda tanıklanan kelime, Eski Anadolu 

Türkçesinde (TS V, 2009: 3163) de benzer anlamıyla yaygın olarak 

kullanılmıştır. ŞSM’de iki yerde geçen kelime, “başka” anlamıyla 

kullanılmıştır.  

 Ey Hüdâvendi tüvânâ pâdişâh  

Yerde gökte senden özge yok ilâh (s. 29)     

• sığa-: “Sıvamak, okşamak”  

Kelime Eski Uygur Türkçesinden (Caferoğlu, 2011: 202) itibaren 

Türkçede yer almaktadır. Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 819), Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 556) tespit 

edilen kelime Kıpçak ve Çağatay Türkçesinde kullanılmamıştır. “1. 

Sıvamak, 2. Okşamak, 3. Mesh etmek” anlamlarında Eski Anadolu 

Türkçesinde (TS V, 2009: 3404) kullanılan kelime Derleme 

Sözlüğünde (DS V, 2009: 3604) de tespit edilmiştir. ŞSM’de kelime 

hem sıvamak anlamında hem de okşamak anlamında kullanılmıştır.     

Sığayıp verdi eline hoş revân  

Bir kılıç oldu mücellâ ol zamân 

 

 Sığar idi her yetîmin başını  

Dest-i lutf ile silerdi yaşını (s. 45)     

• sın-: “Kırılmak, parçalanmak” 

Orhun Türkçesinde (Tekin, 2010: 165) sı- “kırmak” biçiminde görülen 

kelime Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 204) sımak “kırmak, 

sındırmak, kırılmak” biçiminde kayıtlıdır. Tarihî lehçelerden Karahanlı 

Türkçesinde “sın-” biçiminde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 819), 

Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 557), Kıpçak Türkçesinde (Toparlı 

vd., 2014: 235) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 983) kullanılan 

kelime benzer anlamları ihtiva etmiştir. Tarama Sözlüğünde (TS V, 
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2009: 3448) “1. Kırılmak, 2. Zayıf düşmek, 3. Yenilmek, 4. Zayi olmak, 

5. Bozulmak, 6. Azalmak” gibi çeşitli anlamlara gelen kelimede anlam 

genişlemesi olmuştur. Derleme Sözlüğünde (DS V, 2009: 3614) de 

kayıtlı olan kelime ŞSM’de “kırılmak” anlamıyla kullanılmıştır.  

 Kılıcı sınmış idi bir gâzinin  

Kalbi dar oldu katı ol mü‛minin (s. 162)    

• söyün-: “Sönmek, parlaklığı gitmek” 

Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 241) söyün- “sönmek” 

biçiminde kayıtlı olan kelime, Tarama Sözlüğünde (TS V, 2009: 3547) 

söyünmek/söğünmek/sövünmek biçiminde küçük fonetik farklarla 

“sönmek, parlaklığı gitmek” anlamında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Derleme Sözlüğünde (DS V, 2009: 3686) de tanıklanan kelime ŞSM’de 

“sönmek” anlamıyla kullanılmıştır. Ayrıca kelimenin faktitif eki almış 

biçimi olan söyündür- “sönmek” şekli de eserde bir beyitte geçmiştir.  

Bu gece âteşperestin odları  

Söyünüp sındı fezâdan odları (s. 74)     

 

Velî bu evde bir katre yaşın deryâdan evlâdır  

Kıyâmette söyündürür lehebden bahr-i ummânı (s. 117)     

• tamu: “Cehennem” 

Türkçede Eski Uygur Türkçesinden (Caferoğlu, 2011: 223) itibaren 

kullanılan kelimelerden biridir. Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 851), Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 593), Kıpçak 

Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 260) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 

2013: 1074) kullanılan kelime, Tarama Sözlüğünde (TS V, 2009: 3711) 

ve Derleme Sözlüğünde (DS V, 2009: 3820) de belgelenmiştir. ŞSM’de 

“cehennem” anlamıyla kullanılmıştır.  

 Hep tufeylîdir bunun eşyâ kamu  

Dostuna cennet adûsuna tamu (s. 53)     

• tana kal-: “Şaşakalmak, donakalmak” 

Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 594), Kıpçak Türkçesinde (Toparlı 

vd., 2014: 261) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 1074) taŋ 

“şaşılacak, tuhaf, acayip” şeklinde kullanılan kelime Tarama 

Sözlüğünde (TS V, 2009: 3718) benzer kullanımının yanında daña 



171 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

kalmak/taña kalmak biçimiyle birleşik fiil oluşturacak biçimde de 

kullanılmaktadır. ŞSM’de birleşik fiil şeklinde görülen kelime 

“şaşırmak” anlamıyla kullanılmıştır.  

Erişe Cibrîl-i ilhâmdan sana  

Sol haberler kim kalısarsın tana (s. 77)     

• tapu: “Hizmet, tazim, hürmet” 

Eski Uygur Türkçesi (Caferoğlu, 2011: 224) metinlerinden itibaren 

görülen kelime tap- fiilinden gelir. Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 855) “tapug”, Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 597) 

“tap(u)ġ”, Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 263) “tapuġ” ve 

Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 1079) “tapuġ” biçiminde kullanılan 

kelime, Tarama Sözlüğünde (TS V, 2009: 3748) ise tapu biçimiyle “1. 

Huzur, nezt, makam, 2. Zat, hazret, 3. Hizmet, vazife, ibadet, tazim, 

hürmet, 4. Af dileme” anlamlarıyla oldukça geniş bir kullanım alanına 

sahiptir. ŞSM’de “tazim, hürmet” anlamlarında kullanılmıştır.  

 Tîz yügürdü hânesine ol hümâm  

Âmine tapusuna verdi selâm (s. 55)     

• taşra: “Dışarı” 

Orhun Türkçesinden (Tekin, 2010: 171) itibaren kullanılan 

kelimelerden biridir. “taş” kelimesine -rA yön eki eklenmesiyle oluşan 

sözcük, Eski Uygur Türkçesi metinlerinde “dışarı” anlamında 

taşġaru/taşkaru/taşra (Caferoğlu, 2011: 227) şekillerinde kullanılmıştır. 

Tarihî lehçelerden Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 

2015: 861), Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 602) ve Kıpçak 

Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 265) kullanılan kelime, 

daşra/daşıra/dışra/taşra biçiminde küçük fonetik farklarla Tarama 

Sözlüğünde (TS V, 2009: 3769) de kayıtlıdır. ŞSM’de de “dışarı” 

anlamında kullanılmıştır. 

 Nûr-gâhı berk olurdu şâmeden  

Lem’ası taşra çıkardı câmeden (s. 84)     

• yarak: “Hazırlık, levazım, teçhizat”  

Kelime Eski Uygur Türkçesinden itibaren görülür. Eski Uygur 

Türkçesinde (Caferoğlu, 2011: 285) yaraġ/yarak “1. Yakışan, gereken, 

2. Silah” geçen kelime, Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve 
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Akkoyunlu, 2015: 952), Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 707), Kıpçak 

Türkçesinde (Toparlı vd., 2014: 311) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 

2013: 1232) benzer anlamlarda kullanılır. Tarama Sözlüğünde (TS VI, 

2009: 4310) “1. Hazırlık, levazım, teçhizat, 2. Silah, 3. (At hakkında) 

yaranmış, idmanlı” anlamlarında kayıtlı olan sözcük ŞSM’de de 

“hazırlık” anlamında kullanılmıştır.   

Hazrete gitmege tîz eyle yarak8  

Kim benimledir getirmişim Burak (s. 123)     

• yeg/yig: “Daha iyi, üstün, efdal”  

İlk olarak Orhun Yazıtlarında (Tekin, 2010: 189) yig “daha iyi” 

şeklinde görülen kelime yeg/yig biçimiyle Eski Uygur Türkçesinde 

(Caferoğlu, 2011: 292) de benzer anlamda kullanılmıştır. Tarihî 

lehçelerden Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 

974), Harezm Türkçesinde (Ata, 1997: 722), Kıpçak Türkçesinde 

(Toparlı vd., 2014: 322) ve Çağatay Türkçesinde (Ünlü, 2013: 1253) de 

kullanılmaya devam etmiştir. Tarama Sözlüğünde (TS VI, 2009: 4471) 

ve Derleme Sözlüğünde (DS VI, 2009: 4224) de kayıtlı olan kelime, 

ŞSM’de hem “yeg” hem de “yig” şeklinde iki biçimiyle kullanılmıştır.   

 Senden ayrı tâze olmaktan bana  

Hazretinle kuruluk yegdir şehâ (s. 155)   

 

Kardaşından yig severlerdi anı  

Her işinde ön görürlerdi anı (s. 81)        

yügür-: “Koşmak, hızlı gitmek” 

İlk olarak Orhun Yazıtlarında (Tekin, 2010: 192) yügür- “koşmak, 

akmak” şeklinde görülen kelime, Eski Uygur Türkçesinde (Caferoğlu, 

2011: 306) de “koşmak, yürümek” anlamlarında kullanılmıştır. 

Karahanlı Türkçesinde (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 992), Harezm 

Türkçesinde (Ata, 1997: 749) ve Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 

2014: 331) de kullanılmaya devam etmiştir. Tarama Sözlüğünde 

“koşmak” anlamıyla (TS VI, 2009: 4749) bulunan sözcük, Derleme 

Sözlüğünde (DS VI, 2009: 4329) de benzer anlamda çeşitli ağızlarda 

görülmektedir. Ayrıca kelimenin işteş eki almış biçimi olan yügrüş- 

 
8 Naşir kelimeyi yerak biçiminde okumuştur.  
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“koşuşmak” şekli de Tarama Sözlüğünde (TS VI, 2009: 4747) yer 

almaktadır. ŞSM’de hem yügür- hem de yügrüş- şekli kullanılmıştır.    

Tîz yügürdü hânesine ol hümâm  

Âmine tapusuna verdi selâm (s. 55)   

 

Yügrüşüp kaldırdılar ol bütleri  

Hâli üzre çün kodular anları (s. 73)  

 

1.2. Eklerdeki Arkaik Unsurlar 

1.2.1. Zarf-Fiil Eklerinde Görülen Arkaik Örnekler 

1.2.1.1. Zarf-fiil Eki dUktA: -duk/-dük sıfat fiil eki ile -da/-de 

bulunma hali ekinin birleşmesinden oluşmuş bir zarf-fiil ekidir. Bu 

zarf-fiil eki işin zamanını belirten zarf-fiil eklerinden biridir.  

Halîlullâh’a ger berd ü selâ olduysa ger nârı  

Söyündü hep bu doğdukta mecûsun cümle nîrânı 

 

Dedi Ravha’da konuptu kârbân  

Erte gün doğdukta olurlar ayân (s. 146) 

 

Mü‛minûn gördükte tekbîr ettiler  

Ehl-i küfr inkâra el bir ettiler (s. 151) 

1.2.1.2. Zarf-fiil Eki UrAk: Muharrem Ergin -arak/-erek’in Türkçenin 

işlek zarf-fiil eklerinden biri olduğunu, bu ekin Eski Anadolu 

Türkçesinden sonra Osmanlı Türkçesinde ortaya çıkan bir ek olduğunu 

ve -a/-e zarf-fiil eki ile -rak/-rek büyütme ekinin birleşmesinden 

doğmuş olabileceğini düşünmektedir (Ergin, 2002: 341). Eski Anadolu 

Türkçesinde aha çok -arak/-erek şeklinde kullanılan ekin -urak/-ürek 

biçiminde kullanımı ise daha azdır. ŞSM’de -arak/-erek biçimi yer 

almazken -ürek biçimi bir yerde kullanılmıştır.    

Sevnişürek geldi anlar dârına  

Pes mukârin oldular dildârına (s. 82) 

1.2.1.3. Zarf-fiil Eki UbAn: Batı Türkçesinin ilk evresi olan Eski 

Anadolu Türkçesinde -UbAn; -UbAnI; -UbAnIn şeklinde genişleyerek 

kullanılmıştır. Eski Türkçenin başlarında -pan, -pen şeklinde bu zarf-
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fiili görülür. Bu ekler Eski Anadolu Türkçesinden sonra Osmanlı 

Türkçesinde de kullanılmıştır (Ergin, 1985: 345-346). Ek ŞSM’de iki 

yerde geçmektedir. Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine 

geçiş devrinin bir özelliği olarak ek bir örnekte dudak uyumuna 

girmiştir.  

Feth oluban girdi pes ol abd-i âf  

Merhabâ dedi melekler sâf sâf (s. 130) 

 

Gusl ediben etti tecdîd-i vuzû  

Pâk idi evvelde pâk oldu aru (s. 123) 

1.2.1.4. Zarf-fiil Eki -mAdIn9: Eski Türkçe devresinde kullanılan -

mAtI(n)/mAtI zarf-fiil eki, Batı Türkçesinin ilk dönemi olan Eski 

Anadolu Türkçesine de bu şekilde geçmiştir. Daha sonra ek, -madan, -

meden şeklini almıştır. Bu zarf-fiil eki diğer zarf-fiil eklerinin tersine, 

esas fiile zamanda öncelik verir. Yani esas fiilin yapıldığı zamanda, 

zarf-fiil ekinin geldiği fiilin yapılmamış olması gerektiği şartını koyar 

(Gülsevin, 2011: 127). 

Olmak istersin katında muhterem  

Duymadın hicrinden ol şâhın elem (s. 156) 

 

Diye ohşarlardı ol tıflı müdâm  

Dahı doğmadın görün zî-ihtirâm (s. 59) 

 

Gelmedin âlemlere verdi ziyâ  

Gör nice rahmetdürür ol Mustafâ (s. 66) 

1.2.1.5. Zarf-fiil Eki dUkçA: -duķ/-dük sıfat fiil eki ile -ça/-çe eşitlik 

ekinin birleşiminden meydana gelmiştir. -dığı zaman, dığı sürece 

anlamları veren durum zarfları yapar. 

 

 

 

 
9 Bu ekin yapısı ile ilgili bk. Zeynep Korkmaz, (2005). Türkiye Türkçesindeki 

-maden/-meden<-madın/-medin Zarf-Fiil (Gerundium) Ekinin Yapısı Üzerine, 

Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Ankara: C. I, 151-159.   
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Kıl inâyet tâ ki ol hân ibn-i hân  

Devlet ile dura durdukça cihân (s. 167) 

 

Gel teemmül eyle işbu san’atı  

Kesrete geldikçe artar zulmeti (s. 51) 

1.2.2. Kip Eklerinde Görülen Arkaik Örnekler 

1.2.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki -(U)ptUr: -(y)Up zarf-fiil eki 

ile -dur(ur) bildirme şeklinin birleşmesinden meydana gelen ek, Eski 

Anadolu Türkçesi döneminde öğrenilen geçmiş zaman için 

kullanılmıştır. Metinde ekin kimi zaman uyuma girdiği de görülür.  

Kim hakâyık ilmin anda bi’t-tamâm  

Bildiriptir anda ol Rabbü’l-enâm (s. 123)     

 

Cem oluptur bunda çün âşıkları  

Muntazırdır ol şehin tâlibleri (s. 65) 

 

Dedi Cebraîl ana ey pür bahâ  

Seyrime Sidre oluptur müntehâ (s. 133)  

 

Secde ana yaraşır kim âlemi  

Halk ediptir yokdur anın hemdemi (s. 153)  

1.2.2.1. Gelecek Zaman Eki IsAr: Eski Anadolu Türkçesinin en 

yaygın gelecek zaman ekidir. Bu ek Eski Türkçe döneminde ve 

günümüzde bulunmamaktadır. Eski Türkçe döneminde gelecek zaman 

eki için -gay/-gey, -taçı/-teçi ve -çı/-çi ekleri kullanılmaktaydı (Gabain, 

2007: 81). ŞSM’de -ısar-iser oldukça yaygın kullanılmıştır.  

Günde beş kez sende okunur ezân  

Kılısardır beş namâzı ba’d-ez-ân (s. 64) 

 

Kim bu gece doğısar bir tıfl-ı pâk  

Pâyine ruhsâr-ı şehler ola hâk (s. 68) 

 

Hazretinle eriserler kurbete  

Ey nice mehcûr-ı âlem merhabâ (s. 67)          
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1.2.3. Şahıs Eklerinde Görülen Arkaik Örnekler 

1.2.3.1. Teklik 1. şahıs emir eki -AyIn: Emir şeklinde diğer fiil 

çekimlerinden çok farklı olarak şahısların ayrı ayrı ekleri vardır. Teklik 

1. şahıs emir eki -ayın/-eyin ŞSM’de yaygın olmasa da çeşitli örnekleri 

bulunan emir eklerinden biridir.  

Dedi ol kurt koyununa ben çobân  

Olayın var işine tutma gümân (s. 159) 

 

Yazayın âyât u ahbârdan nukûl  

“Kellimi’n-nâse alâ kadri’l-ukûl” (s. 121) 

 

Dinle şimdi edeyin söze şurû’  

Savb-ı Hak’tan hoş kelâm ede tulû’ (s. 121) 

1.2.3.2. Teklik 2. şahıs emir eki GIl: Eski Anadolu Türkçesinde kimi 

zaman eksiz olarak kullanılan teklik 2. şahıs emir eki emir genellikle -

gıl/-gil eki ile karşılanmıştır. Daima düz olarak kullanılan -gıl/-gil eki 

ŞSM’de oldukça yaygın kullanılmıştır. Eserden alınan örneklerin 

bazıları şunlardır:    

Söylegil şîrîn kelâm ile nükât  

Senge çalsın kûzerin kand-ı nebât (s. 47)      

Ko harâbı gözlegil mâmûrunu  

Zâğ nefsin duymasın esrârını (s. 132)     

 

Âhiret sev ehline olgıl yakîn  

Kim seni kıldım imâmü’l-muttakîn (s. 139)     

1.2.3.3. Çokluk 1. şahıs emir eki -AlIm: Eski Anadolu Türkçesi 

döneminde genellikle yuvarlak olarak kullanılan -alum/-elüm çokluk 1. 

şahıs emir eki ŞSM’de daima düz olarak kullanılmıştır.  

Şâm’a gitmek üzeredir bir kâfile  

Pes bile ol gidelim hemrâh ile (s. 88)    

 

Şol sözü nakl edelim âsân ola  

Sâmiîne va’z ile bürhân ola (s. 138)   

 

Yine ver bize olalım hâdimi  

Yümn-i pâyinden bulalım hoş demi (s. 82)        
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1.2.3.4. Teklik 1. şahıs eki -Am, vAn: -am/-em ve -van/-ven şahıs eki, 

Eski Anadolu Türkçesinde birinci teklik şahıslarda kullanılan zamir 

kökenli şahıs eklerindendir. Bu ekin yanında teklik 1. şahıs eki olarak -

vanın/-venin, -vam/-vem, -ın/-in ekleri de kullanılmıştır. ŞSM’de teklik 

1. şahıs eki olarak -am/-em ve -van/-ven şahıs eki kullanılmış, diğer 

ekler yer almamıştır.  

Sanma kim ter-dânem olam ey selîm  

Kim benem iffet harîminde mukîm (s. 57)  

 

Velî bu cümlesinden aç benem key ahvec-i muhtâc  

Şefâ’at kapısını aç olalım anda mihmânı (s. 116)  

 

Dinle benden bu beyâna beyyinât  

Suhf-ı dilden okuyam çok kâtı’ât (s. 100) 

 

Hoş severim ger münâcât etseler  

Bitirirven arz-ı hâcât etseler (s. 142) 

1.2.4. Yapım ve Çekim Eklerinde Görülen Arkaik Unsurlar 

1.2.4.1. Bildirme Eki dUrUr: Ek, tur- yardımcı fiilinin geniş zaman 

biçiminden çıkmıştır. Eski Anadolu Türkçesinin ilk dönemlerinde daha 

çok turur/durur şeklinde ekleşmemiş olarak kullanılmıştır. Zamanla 

kelimelere ekleşerek -dur/-dür şeklini almıştır. Ekin kullanımı daima 

yuvarlaktır. ŞSM’de ekin hem ekleşmiş biçimi hem de ekleşmemiş 

biçimi kullanılmıştır.  

Cümle-i ezhâra çün gül oldu şâh  

Her kaçan gelse hem oldur pâdişâh (s. 40) 

 

Egerçi Şemsi’nin dergâhına bir tuhfesi yoktur  

Velî Hak’tan ne dedinse ana muhkemdür îmânı (s. 116) 

 

Çok durur böyle hikâyet bî-şümâr  

Söylenirse söz uzar bulmaz karâr (s. 57) 

 

Mü‛mine lâzım durur tekmîl-i nefs  

Hiç yarar mı fâniye fânî heves (s. 106) 

 

Gelmedin âlemlere verdi ziyâ  

Gör nice rahmet dürür ol Mustafâ (s. 66)      
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1.2.4.2. Yön eki rA: Eski Türkçeden bu yana gelen ve Türkiye 

Türkçesinde kalıplaşmış birkaç kelimede kullanılan işlek bir durum eki 

görünümü vermeyen bu ekin Eski Türkçedeki +GArU biçimi, Eski 

Anadolu Türkçesinde g sesinin düşmesi sonucunda +ArU biçiminde 

kullanılmıştır. Bunun yanında taşra, arkaru gibi örneklerde olduğu gibi 

+rU ve +rA ekleri de yön gösterme eki olarak görev yapmışlardır 

(Şahin, 2015: 53). ŞSM’de içre ve taşra örneklerinde +rA eki 

kullanılmış, diğer yön ekleri eserde yer almamıştır.    

 Arttı hüsn ile bahâsı dem-be-dem  

Oldu bu halk içre gâyet muhterem (s. 58)    

 

Nûr-gâhı berk olurdu şâmeden  

Lem’ası taşra çıkardı câmeden (s. 84)    

1.2.4.3. Belirtme hâl eki n: Fiilin gösterdiği işten, hareketten etkilenen 

varlığı belirten ektir. Eski Türkçe döneminde belirtme durumu eki 

isimlere üç farklı şekilde getirilmekteydi. Bunlardan birincisi kelime 

tabanlarında kullanılan {+(X)g}, ikincisi iyelik eki tabanlarına gelen 

{+(I)n} ve üçüncüsü de zamirlerden sonra gelen ve belirtili nesne 

durumlarıyla kullanılan {+nI} ekiydi (Tekin, 2000: 108). Eski Anadolu 

Türkçesinde yükleme hâli ekinin bu üç şekli de kullanılmıştır. ŞSM’de 

{+(X)g} belirtme hali eki kullanılmamış, diğer belirtme hali ekleri ise 

kullanılmıştır.  

Geldi bir kurt kaptı koyundan birin  

Duydu çobân erdi ardından hemîn bk. irfan Alan  

 

Kim ola sen anı vassâf olasın  

Ol şehin na’tinde arrâf olasın (36)  

1.2.4.4. Fiilden Fiil Yapma Eki -GUr-: Ettirgenlik eki olan bu fiilden 

fiil yapma eki geçişli fiiller yapar. Eski Türkçeden gelen bu ek, Eski 

Anadolu Türkçesinden sonra kaybolmuş, fakat irgür- fiilinde 

klişeleşmiş olarak bir müddet daha yaşamıştır (Ergin, 2002: 203). 

ŞSM’de de Ergin’in tespitine paralellik arz edecek şekilde yalnızca 

irgür- fiilinde kullanılmıştır.  

Hüdâvendâ Hüdâvendâ kuluna anı sen verdin  

Elinden alma son demde ana irgürme hızlânı 
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1.2.5. Zamir n’sinin Yerine -y Yardımcı Ünsüzünün Kullanılması: 

Eserde kendü/kendi sözcüğünde zamir n”si kullanılmamıştır. Bunun 

yerine günümüz Türkçesindeki yardımcı seslerden -y kullanılmıştır. 

 Sabr ederdi kendiye olsa ezâ  

Ya sükût ile yâhûd hüsn-i edâ (s. 43)    

 

Kendiyi arz etti Abdullâh’a ol  

Dedi Abdullâh ana yerinde ol (s. 55)    

1.2.6. Zamir n’sinin Kullanılmaması: Çağatay, Modern Özbek ve 

Uygur Türkçesi dışında bütün lehçe ve ağızlarda kullanılan zamir n”si 

(pronominal n), üçüncü şahıs iyelik ekiyle hâl ekleri arasında, çokluk 

ve hâl eki almış işaret zamirlerinde kullanılmaktadır (Başdaş, 2014: 

147). Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde çok görülen zamir n’sinin 

kullanılmaması ŞSM’de de görülmüştür.  

 Bu sözi derken bular ey muktedâ  

Geldi esnâm içre hâtifden nidâ (s. 74)    

 

Biri bi’setten son idi kim bular  

İşitip ahvâli anda geldiler (s. 86)    

  

Göz uyur gönlü uyanıktır olar  

Aşkım ile bağrı yanıktır olar (s. 141)    

SONUÇ 

Bu çalışmada, Şemseddin Sivasî’nin Mevlid adlı eserinde yer alan 

arkaik unsurlar ele alınmıştır. Çalışmada arkaik olduğu düşünülen 

unsurlar iki başlık altında değerlendirilmiştir: Söz Varlığındaki Arkaik 

Unsurlar ve Eklerdeki Arkaik Unsurlar. Söz Varlığındaki Arkaik 

Unsurlar başlığı altında eserden alınan 42 kelime üzerinde durulmuş, 

bunların tarihî Türk lehçelerindeki kullanım alanları gösterilmiştir. 

Ayrıca tespit edilen söz varlığının Derleme Sözlüğünde var olup 

olmadığı da araştırılmıştır. Eserde yer alan bazı söz varlığının kimi 

Türkiye Türkçesi ağızlarında da yaşadığı görülmüştür. 

Değerlendirmeye alınan söz varlığının 22 tanesi isim kategorisinde, 20 

tanesi ise fiil kategorisinde yer almaktadır. Eklerdeki Arkaik Unsurlar 

başlığı altında ise yine eserden tespit edilen ve Eski Anadolu Türkçesi 
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dönemi için karakteristik olan çeşitli ekler ele alınmıştır. Eski Anadolu 

Türkçesi döneminin karakteristik eklerinden olan; teklik 1. şahıs emir 

eki -AyIm, çokluk 1. şahıs emir eki -AlIm, teklik 2. şahıs emir eki GIl, 

bildirme eki dUrUr, zarf-fiil ekleri -mAdIn, -dUkçA, UbAn, UrAk, 

teklik 1. şahıs eki -Am, vAn, fiilden fiil yapma eki -GUr-, öğrenilen 

geçmiş zaman eki -(U)ptUr, gelecek zaman eki, -IsAr, yön eki -rA gibi 

eklerin eserde geçtiği görülmüştür. Bu özellikler ile eserin pek çok Eski 

Anadolu Türkçesi özelliğini koruduğu görülür.   

16. yüzyılda yaşamış olan Şemseddin Sivasî’nin eserlerinde gerek söz 

varlığı gerekse ekler bakımından Eski Anadolu Türkçesi döneminin 

karakteristik denilebilecek pek çok verisi yer almıştır. Dönem itibariyle 

Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiş devri 

denilebilecek bir dönemde kaleme alınmış olan eserde, bu geçiş devri 

özelliklerini görmek mümkündür. Bu özelliklerin başında bazı eklerin 

dudak uyumuna girmiş biçimleri gelmektedir. Zarf-fiil eki UbAn, 

öğrenilen geçmiş zaman eki -(U)ptUr, zarf-fiil eki dUkçA, çokluk 1. 

şahıs emir eki -AlIm uyuma girmiş olarak eserde sıklıkla kullanılmıştır. 

Söz varlığı ve dil özellikleri bakımından eser, 16. yüzyıl edebiyatının 

seçkin örneklerinden biri olarak gösterilebilir.  

Bu küçük çalışma ile Şemseddin Sivasî’nin Mevlid adlı eserinde yer 

alan arkaik söz varlığının ve eklerin kullanım alanları gösterilmeye 

çalışılmıştır. Bu şekilde arkaik unsurları ele almak artzamanlı gramer 

incelemelerine çeşitli katkılar verecektir. Ayrıca yapılacak çalışmalarla 

söz varlığının yüzyıllar içerisindeki seyri ve değişimi de 

belirlenebilecektir.  
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ÖZET  

Alan yazında iki dilli Türk çocuklarının eğitimine yönelik birçok 

çalışma mevcuttur. Çalışmalar meseleyi çeşitli boyutları ile ele almışlar 

ve bu bağlamda bazı sonuçlar elde etmişlerdir. Bu konu alanının pek 

çok alt konuya ayrıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların alt konularının 

belirlenmesi, yöntemsel özelliklerinin ortaya konulması, iki dilli Türk 

çocuklarının eğitimi konu alanında yapılan çalışmaların konu 

dağılımları, amaçları ve yöntemleri bakımından eksik ya da yeterli 

noktalarının görülebilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu araştırmanın 

amacı alan yazında iki dilli Türk çocuklarının eğitimi konusunda 

gerçekleştirilmiş çalışmaların belirli ölçütlere göre analiz 

edilmesidir. Meta-analizi, belirli bir konuda yapılmış, birbirinden 

bağımsız, birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen 

araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir. Meta 

analizi çalışmalarının temel özelliği olarak bu çalışmada birçok 

araştırmanı verileri bir araya getirilerek anlamlı bir bütünlük 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Veriler doküman analizi ile incelenmiştir. 

Makale ve tezler; konu, örneklemin seçildiği ülke ve yöntem 

konularında analiz edilmiştir. Alan yazın taraması sonucunda; Balkan 

ülkelerinde iki dillilere Türkçe eğitimi kapsamında, Bulgaristan, 

Romanya, Kosova, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Batı 

Avrupa ülkelerinde; Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, 

İsviçre, İngiltere, İsveç, Norveç ülkeleri odağa alınmıştır. Bu 

araştırmanın sonuçlarına göre, çalışmaların yöntem açısından birçok 
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eksiklik ve belirsizlik barındırdığı görülmektedir. Çalışmaların konu 

dağılımı dengelidir. Fakat nicel çalışmaların ve saha çalışmalarının 

nispeten az sayıda olduğu göze çarpmaktadır. Makale türündeki 

çalışmalarda hedef ülkelerin dağılımının dengeli olduğu 

görülmektedir.  İki dilli Türk çocuklarının Türkçe eğitimi açısından ele 

alınması gereken hemen hemen tüm ülkeler çalışmaya tabi 

tutulmuştur.  Buna karşın tez düzeyindeki çalışmaların dağılımının 

dengesiz olduğu gibi birçok ülkenin henüz tez düzeyinde ele alınmadığı 

da görülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: İki dilli, Türkçe, eğitim, analiz 

ABSTRACT 

In the literature, there are many studies on the education of bilingual 

Turkish children. Studies have dealt with the issue in various 

dimensions and have obtained some results in this context. It is seen 

that this subject area is divided into many sub-topics. Determining the 

sub-topics of these studies and revealing their methodological features 

will enable to see the deficient or sufficient points of the studies in the 

field of education of bilingual Turkish children in terms of subject 

distribution, aims and methods. Therefore, the aim of this research is to 

analyze the studies carried out on the education of bilingual Turkish 

children in the literature according to certain criteria. Meta-analysis is 

a method of combining the results of more than one independent study 

on a specific subject and statistical analysis of the research findings. As 

the main feature of meta-analysis studies, in this study, a meaningful 

and hollistic structure was tried to be created by bringing together the 

data of many researchers. The data were analyzed by document 

analysis. Articles and theses; The subject was analyzed in terms of the 

country from which the sample was selected and the method. As a result 

of the literature review; Within the scope of Turkish education for 

bilinguals in Balkan countries, Bulgaria, Romania, Kosovo, Greece, 

North Macedonia, Moldova, Western European countries; Germany, 

Austria, Belgium, France, Netherlands, Switzerland, England, Sweden, 

Norway are in target. According to the results of this research, it is seen 

that the studies have many deficiencies and uncertainties in terms of 

method. The subject distribution of the studies is balanced. However, it 
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is striking that quantitative studies and field studies are relatively few. 

It is seen that the distribution of target countries is balanced in the 

studies of article type. Almost all the countries that need to be 

considered in terms of Turkish education of bilingual Turkish children 

were included in the study. On the other hand, it is seen that the 

distribution of studies at the thesis level is uneven and many countries 

have not yet been addressed at the thesis level. 

Keywords: Bilingual, Turkish, education, analysis 

1. GİRİŞ 

Dil üzerine birçok boyutta çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Dili, 

belirli bir dili konuşan birey açısından ele almak da bunlardan biridir. 

Bireylerin birden fazla dili iletişim aracı olarak kullanmaları çok yaygın 

bir durumdur. Bu diller koşullara göre birey açısından yabancı dil ya da 

ana dili düzeyinde olabilir. Birden fazla ana dile sahip olan bireyler iki 

dilli olarak adlandırılmaktadır. Bunun ötesinde toplumların da iki 

dilliliği söz konusudur bu açıdan, iki dillilik bireyin ya da toplumun 

birden fazla dille iletişimini gerçekleştirebilme yetisidir, denilebilir. 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının iki dilli olduğu göz önüne 

alındığında (Baker, 2011) iki dillik üzerine eğilmenin son derece 

önemli olduğu görülecektir. 

Türkiye’de de iki dillik üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bu 

çalışmaların hedef kitlesi ya da konusu ülke içindeki ve dışındaki 

bireyler olabilmektedir. Yurt dışındaki Türkçe ana diline sahip iki 

dillilerin incelenmesi belirli bir coğrafyaya odaklanmaktadır. Bu 

coğrafyayı da kabaca Avrupa kıtası olarak görebiliriz. Bu noktada da 

hedef kitle ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, öncesindeki düşük 

yoğunluklu yerleşmeleri göz ardı edersek, Osmanlı Devleti’nin bölgeyi 

yönettiği dönemden günümüze değin varlığını sürdüren Balkan 

Türklerin ve bu kapsamda Balkan ülkelerindeki iki dilli Türk çocukları; 

ikincisi, 60’lı yıllardan itibaren başlayan, işçi olarak Avrupa ülkelerine 

göçen Türkler ve sonraki kuşaklardan müteşekkil Avrupa Türkleri ve 

bu kapsamda Batı Avrupa’da iki dilli Türk çocuklarının Türkçe eğitimi. 

Bu kapsamdaki çalışmalar her geçen yıl artarak devam etmektedir. 

Çalışmalar, paydaşlar, eğitim kurumları ve sistemleri, eğitim 
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materyalleri gibi çeşitli açılardan meseleyi ele almaktadır (Sönmez, 

2020, 24-27 ss.). 

İki dilli Türk çocukları ile ilgili çok sayıdaki çeşitli biçim ve tarzlardaki 

çalışmaların bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması, alan yazında 

çalışma yönelimlerinin belirlenmesi bu doğrultuda çalışmaların 

yoğunlaştığı veya eksik kaldığı noktaların anlaşılmasına yardım edecek 

ve alan araştırmacıları açısından kılavuz niteliğinde olacaktır. Bu işlevi 

yerine getirecek mahiyette bir çalışmanın bulunmadığı alan yazın 

taramasıyla tespit edilmiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan problem 

durumuna karşılık, alan yazında bu eksikliğin giderilmesi bu 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır.      

Türkiye’nin kültürel sınırları ile coğrafi ve siyasi sınırlarını aşmaktadır. 

Türkiye dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşlar, yaşadıkları ülkenin 

dili ve kültürü ile de temas halinde olarak ana dilleri Türkçe ile birlikte 

başka dilleri de ana dili düzeyinde kullanmak durumunda 

kalmaktadırlar. İki dillilerin eğitimi bulundukları coğrafya ve toplumsal 

koşullara göre özgün taraflar taşımaktadır. Buna karşın temel kavram 

ve yaklaşımlar İki dilli Türk çocuklarının Türkçe eğitimi için de söz 

konusudur. İki dilli Türk çocuklarına yönelik çalışmalara da yansıyan 

ve çalışma konu alanlarını şekillendiren bu unsurlar çalışma 

kapsamında incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı alan yazında iki dilli 

Türk çocuklarının eğitimi konusunda gerçekleştirilmiş çalışmaların 

belirli ölçütlere göre analiz edilmesidir. Ölçütler:  

1. Araştırma konusu  

2. Yöntem    

3. Odak ülke olarak belirlenmiştir. 

Çalışma kapsamında iki dilli Türk çocuklarının yaşadığı ülkeler ve bu 

kapsamda ortaya çıkan Türkçe eğitimi faaliyetleri aşağıdaki gibidir. 

1. Balkan ülkelerinde iki dillilere Türkçe eğitimi 

Bulgaristan  Romanya  Kosova  

Yunanistan  Kuzey Makedonya Moldova 
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2. Batı Avrupa ülkelerinde iki dillilere Türkçe eğitimi 

Almanya  Avusturya   Belçika 

Fransa   Hollanda  İsviçre 

İngiltere  İsveç   Norveç 

 

2. YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

İki dilli Türk çocuklarına yönelik yapılan çalışmalar, tarama modeline 

uygun olarak toplanmıştır. Sonrasında toplanan verilerle ilgili bulgulara 

ulaşabilmek için araştırmanın konusu ile ilgili yapılan çalışmaların 

toplandığı ve bu verilerin incelenmesinde genel tarama modelinden 

yararlanılmıştır. Toplanan veriler, betimsel analize ve doküman 

analizine uygun olarak çözümlenmiştir. İlk olarak toplanan çalışmaların 

araştırma özellikleri betimsel analize göre belirlenmiştir. İlgili 

araştırma konusunun belirlenmesi, belirlenen konu çerçevesinde 

verilerin işlenmesi, ulaşılan bulguların tanımlanması ve son olarak bu 

bulguların yorumlanması için betimsel analizden yararlanılabilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256-258). Bu aşamalara uygun olarak ilgili 

yapıldığı ülke, araştırmanın konusu ve araştırmanın yöntemi 

incelenmiştir. Daha sonra ise çalışmaların sonuçlarını detaylı bir 

şekilde çözümlemek ve değerlendirmek için doküman analizi 

kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılacak olgu veya olgularla ilgili 

verilere ulaşmak amacıyla belirli zaman diliminde yapılan araştırma 

dokümanlarının veya araştırma konusuyla ilgili daha fazla kaynak ile 

farklı zamanlarda üretilmiş yazılı dokümanların incelenmesini kapsar 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 218). Bu kapsamda iki dilli Türk 

çocuklarının eğitimi üzerine yapılan çalışmaların bulguları ve sonuçları 

doküman analiziyle çözümlenmiştir. Daha sonra ulaşılan bulgular ve 

sonuçlar ülkelere, konuya ve yönteme göre değerlendirilmiştir.  
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Verilerin Toplanma Süreci ve Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri, hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan makale 

ve lisansüstü tezleri kapsamaktadır. İki dilli Türk çocuklarına yönelik 

yapılan çalışmalar; YÖK Tez Merkezi, ULAKBİM Sosyal Bilimler 

Veri Tabanı ve Google Akademik’ten toplanmıştır. Ulaşılan tezler, T1, 

T2 şeklinde kodlanırken, İlgili makaleler de M1, M2 şeklinde 

kodlanmıştır. Konuyla ilgili toplamda 10 lisansüstü tez, 39 makale 

incelenmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Tezlerin 

Konu Bakımından Analizi 

Tablo 1. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Tezlerin Konu 

Bakımından Analizi 

Araştırma Konusu Araştırma % 

Dil öğretim sorunları T 1, T 9 20 

Kültür ve kültür aktarımı T 2, T 4 20 

Dil becerileri T 3 10 

Araştırma yöntemleri T 5, T 6, T 10 30 

Dil politikaları T 7, T 8 20 

Toplam 100 

 

Tablo 1’e göre “Araştırma yöntemleri” %30, “dil öğretim sorunları” 

%20, “Kültür ve kültür aktarımı” %20, “Dil politikaları” %20 “Dil 

becerileri” %10 şeklinde ilgili alanda yazılan tezlerin konu dağılımı 

oluşmuştur. Buna göre araştırma yöntemleri konusunda daha çok 

araştırma yapılmıştır. Dil becerileri konusunda nispeten daha az sayıda 

tez çalışması yapılmıştır.  
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3.2. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Tezlerin 

Yöntem Bakımından Analizi 

Tablo 2. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Tezlerin Yöntem 

Bakımından Analizi 

Araştırmalar % 

Araştırma türü  

Nicel araştırma T 5 10 

Nitel araştırma T 1, T 2, T 3, T 4, T 7, T 8, T 9, T10 80 

Belirsiz T 6 10 

Toplam 100 

Araştırma deseni  

Durum çalışması T 1 10 

Tarama çalışması T 5 10 

Belirsiz T 2, T 3, T 4, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10 80 

Toplam 100 

Veri toplama araçları  

Görüşme  T 3 10 

Anket T 2 10 

Doküman analizi T 5, T 7 20 

Belirsiz  T 1, T 4, T 6, T 8, T 9, T 10 60 

Toplam 100 

Verilerin analizi  

İçerik analizi T 4, T 8 20 

Söylem analizi T 6 10 

Belirsiz T 1, T 2, T 3, T 5, T 7, T 9, T 10 70 

Toplam 100 

 

İki dilli Türk çocuklarının eğitimine yönelik tezlerin yöntem 

bakımından incelendiği Tablo 2’de yöntemin alt bölümleri olarak, 

araştırma türü, araştırma deseni, veri toplama araçları, verilerin analizi 

ortaya çıkmaktadır. 

 Araştırma türleri, nicel araştırma, nitel araştırma ve belirsiz türde 

araştırmalar olmak üzere üç türdür. Bunlar %80 nitel, %10 nicel ve %10 

belirsiz türde araştırmalardır. Görüldüğü üzere ağırlıklı olarak nitel 

türde araştırmalar yapılmıştır. 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 194 

 

Araştırma desenleri, durum çalışması, tarama ve belirsiz araştırma 

desenleri olarak 3 grupta ele alınmıştır. Bunların %10’u durum 

çalışması, %10’u tarama ve dikkat çekici bir veri olarak %80’i belirsiz 

araştırma deseni olarak tespit edilmiştir. Araştırmaların çoğunlukla 

hangi araştırma deseni ile tasarlandıklarına dair bir açıklama olmayışı 

yöntem bilgisel açıdan son derece ciddi bir sorun olarak 

değerlendirilebilir. 

Veri toplama araçları, %10 görüşme, %10 anket, %20 doküman analizi 

ve %60 belirsiz türde değerlendirilmiştir. Bu bulgular da tezlerde 

yüksek oranda veri toplama araçlarının açıklanmadığını 

göstermektedir. 

Verilerin analizine bakıldığında, %10 içerik analizi, %10 söylem 

analizi, %70 belirsiz olarak değerlendirilen analiz türleridir. Diğer 

bölümlerdeki durum burada da geçerlidir. Yüksek oranda araştırmaların 

analizi hakkında herhangi bir bilgi tespit edilmemiştir. 

3.3. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Tezlerin Odak 

Ülke Bakımından Analizi 

Tablo 3. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Tezlerin 

Odak Ülke Bakımından Analizi 

Araştırmanın yapıldığı ülke Araştırma % 

ABD T 1 10 

Romanya T 2 10 

Kuzey Makedonya T 3, T 10 20 

Almanya T 4, T 6, T 9 30 

Fransa T 5 10 

Kosova T 7 10 

Azerbaycan T 8 10 

Toplam 100 

 

Tablo 3’e göre, “Almanya” %30, “Kuzey Makedonya” %20, “ABD” 

%10, “Azerbaycan” %10, “Fransa” %10, “Kosova” %10 ve 

“Romanya” %10 oranla ilgili alanda yapılan tezlerin ülkelere dağılımını 

oluşturmuştur. Buna göre Almanya’da ve Kuzey Makedonya’da diğer 

ülkelere oranla daha çok araştırma yapılmıştır. 
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3.4. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Makalelerin 

Konu Bakımından Analizi 

Tablo 4. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Makalelerin 

Konu Bakımından Analizi 

Araştırma konusu Araştırma % 

Dil öğretim 

sorunları 

M 4, M 7, M 8, M 10, M 19, M 23, M 35, M 

40 

20 

Kültür ve kültür 

aktarımı 

M 14, M 16, M 36  7 

Dil becerileri M 9, M 15, M 21, M 28, M 29, M 30, M 37, 

M 38, M 39 

21 

Araştırma 

yöntemleri 

M 6, M 11, M 32  7 

Dil politikaları M 1, M 3, M 17, M 18, M 24, M 25, M 26, 

M 31, M 33, M 34 

26 

Ders kitapları M 2, M 5, M 13  7 

Öğretim programı M 12, M 20, M 22, M 27 10 

Toplam 100 

 

Tablo 4’e göre, “Dil politikaları” %26, “Dil becerileri” %21, “Dil 

öğretim sorunları” %20, “Öğretim programı” %10, “Araştırma 

yöntemleri” %7, “Ders kitapları” %7, “Kültür ve kültür aktarımı” %7 

şeklinde ilgili alanda yazılan tezlerin konu dağılımı oluşmuştur. Buna 

göre, dil politikaları konusunda daha çok araştırma yapılmıştır. Kültür 

ve kültür aktarımı, araştırma yöntemleri ve ders kitapları konusunda 

nispeten daha az sayıda çalışma yapılmıştır. 
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3.5. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Makalelerin 

Yöntem Bakımından Analizi 

Tablo 5’te iki dilli Türk çocuklarının eğitimine yönelik makalelerin yöntem 

bakımından analizi görülmektedir. 

Tablo 5. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Makalelerin Yöntem 

Bakımından Analizi 

İki dilli Türk çocuklarının eğitimine yönelik makalelerin yöntem 

bakımından incelendiği Tablo 5’te yöntemin alt bölümleri olarak, 

araştırma deseni, veri toplama araçları ve verilerin analizi ortaya 

çıkmaktadır. 

Araştırmalar 

Araştırma deseni 

Durum 

çalışması 

M 2, M 5, M 7, M 8, M 9, M 10, M 12, M 13, M 14, M 16, 

M 17, 19 20 22 23 26 27 28 29 30 31 33 36 

58 

Tarama 

çalışması 

M 11 18 24 25 31  12 

Belirsiz M 1, M 3, M 4, M 6, M 15, M 21, M 25, 

M 34, M 35, M 37, M 38,  

39 

Toplam 100 

Veri toplama araçları 

Görüşme M 9, M 10, M 16, M 17, M 19, M 23, M 29, M 33 21 

Doküman 

analizi 

M 2, M 5, M 7, M 8, M 12, M 13, M 14, M 20, M 22, M 26, 

M 27, M 28, M 30  

41 

Ölçek 
geliştirme 

M 11 2 

Anket M 18, M 24, M 25, M 39 10 

Belirsiz M 1, M 3, M 4, M 6, M 15, M 20, M 21, M 29, M 34, M 35, 

M 37, M 40  

26 

Toplam  

Veri analizi 

İçerik 

analizi 

M 3, M 4, M 21  7 

Betimsel 

analiz 

M 1, M 6, M 15, M 35, M 37, M 38, M 40  17 

Belirsiz M 2, M 5, M 7, M 8, M 9, M 10, M 11, M 12, M 13, M 14, 

M 16, M 18, M 19, M 20, M 22, M 23, M 24, M 25, M 26, 

M 27, M 28, M 29, M 30, M 31, M 32, M 33, M 34, M 36, 

M 39  

76 

Toplam  
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Araştırma desenleri, durum çalışması, tarama ve belirsiz araştırma 

desenleri olarak 3 grupta ele alınmıştır. Bunların %58’i durum 

çalışması, % 39’u belirsiz, ve %12’si tarama çalışması olarak tespit 

edilmiştir. Bu tabloya göre, çalışmalarda en çok durum çalışması deseni 

kullanılırken, çalışmaların %39’unda hangi araştırma deseni ile 

tasarlandıklarına dair bir açıklama olmayışı yine yöntem bilgisel açıdan 

dikkate alınması gereken bir sorun olarak değerlendirilebilir. 

Veri toplama araçları, %41 doküman analizi, %26 belirsiz türde, %21 

görüşme ve %2 ölçek geliştirme olarak değerlendirilmiştir. Bu 

bulgulara göre incelenen makalelerde veri toplama aracı olarak en sık 

doküman analizi kullanılırken en az ölçek geliştirme kullanılmıştır.  

Verilerin analizine bakıldığında, %76 belirsiz, %17 betimsel analiz, %7 

içerik analizi olarak değerlendirilen analiz türleridir. Diğer 

bölümlerdeki durum burada da geçerlidir. Yüksek oranda araştırmanın 

analizi hakkında herhangi bir bilgi tespit edilmemiştir. 

3.6. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Makalelerin 

Odak Ülke Bakımından Analizi 

Tablo 6. İki Dilli Türk Çocuklarının Eğitimine Yönelik Makalelerin 

Odak Ülke Bakımından Analizi 

Araştırmanın Yapıldığı Ülke Araştırma % 

İsviçre M 6, M 7, M 19,  
M 29 

10 

Norveç M 1 2 

Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, 
İsviçre, Hollanda, Belçika (Türkçe ve 

Türk Kültürü Öğretim kitapları) 

M 2, M 5, M 8, M 
22,   

10 

İngiltere M 3, M 10, M 37, 

M 39  

10 

Kuzey Makedonya M 17, M 26, M 31  8 

Almanya M 4, M 9, M 11, M 

12, M 21, M 30, M 
40 

17 

Fransa M 14, M 32, M 33, 
M 36, M 38  

12 

Bulgaristan M 14, M 32, M 33, 
M 36, M 38  

5 

Hollanda M 13, M 24, M 25  7 

İsveç M 16 2 
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Kosova M 20 2 

Avusturya M 23 2 

Yunanistan M 27 2 

Romanya M 28, M 34 5 

Belçika M 35 2 

Toplam 100 

 

Tablo 6’ya göre makalelerin çalışma odağı olarak belirlediği ülkeler % 

17 Almanya, %12  Fransa , %10 İsviçre, %10 İngiltere,  %8 Kuzey 

Makedonya,  %7 Hollanda,  %5 Bulgaristan,  %2 Norveç,  %2  İsveç, 

%2 Kosova,  %2 Avusturya, %2 Yunanistan,  %2 Belçika olmuştur. 

Bunun yanında %10 Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İsviçre, 

Hollanda ve Belçika’da Türk çocuklarına okutulan Türkçe ve Türk 

Kültürü Dersi kitaplarını ele alan makaleler tespit edilmiştir. Bulgulara 

bakıldığında yüksek oranda “Gurbetçi” olarak ifade edilen Türklerin 

yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1. Çalışmaların yöntem açısından birçok eksiklik ve belirsizlik 

barındırdığı görülmektedir. İncelenen tezlerde çoğunlukla nitel türde 

araştırmalar yapıldığı görülmüştür. Tezlerde yöntem açısından en 

önemli sorun, çalışmaların, deseni, veri toplama araçları ve veri 

analizleri hakkında yeterli bilginin olmamasıdır. Buna karşın incelenen 

makalelerde araştırma deseni ve veri toplama araçları açısından 

nispeten belirsizliğin az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Veri analizi 

açısından tez çalışmalarındaki duruma benzer bir sonuç elde edilmiştir. 

Buna göre makale çalışmaların yöntem açısından daha anlaşılır bir 

mahiyet ortaya koyduğu söylenebilir. Dolayısıyla incelenen tez ve 

makaleler birlikte ele alındığında nitel araştırma tarzının daha çok tercih 

edildiği görülmekte ve bununla ilgili olarak araştırma desenlerinin de 

daha çok durum çalışması özelliği gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Veri 

toplama araçları da nitel veri toplama amacına uygun olarak daha çok 

doküman analizi ve görüşme olarak öne çıkmıştır. Veri analizi 

açısından yine nitel veri analizine elverişli betimsel analiz tercih 

edilmiştir. Yöntem bilgisel açıdan çalışmaların genel itibariyle yetersiz 

olduğu bu çalışma kapsamında ifade edilebilir.  

2. Çalışmaların konu dağılımı nispeten dengelidir. Fakat incelenen 

tezlerde ve makalelerde dil becerileri konusunda yapılan çalışmaların 



199 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

görece az sayıda olması dikkat çekmektedir. Nicel çalışmaların ve saha 

çalışmalarının nispeten az sayıda olduğu göze çarpmaktadır. İki dilli 

Türk çocuklarının eğitimi ile ilgili çalışmaların uygulamaya dayalı 

olması ve olguyu yerinde inceleme niteliği sergilemesi daha somut ve 

faydalı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. Bu açıdan bu alanda 

yapılacak olan çalışmalarda bu hususun dikkate alınması çalışma 

kapsamında önerilebilir.  

3. Makale türündeki çalışmalarda hedef ülkelerin dağılımının dengeli 

olduğu görülmektedir.  İki dilli Türk çocuklarının Türkçe eğitimi 

açısından ele alınması gereken hemen hemen tüm ülkeler çalışmaya tabi 

tutulmuştur. Buna karşın tez düzeyindeki çalışmaların dağılımının 

dengesiz olduğu ve birçok ülkenin henüz tez çalışması düzeyinde ele 

alınmadığı da görülmektedir. 

Batı Avrupa’da Almanya ve Fransa’da, Balkan ülkelerinden Kuzey 

Makedonya’da nispeten en çok sayıda çalışmanın yapılması incelenen 

ülkelerdeki Türk nüfusla mütenasip görünmektedir. Buna karşın 

Avusturya, Kosova ve Yunanistan (Batı Trakya) ile ilgili çalışmaların 

yeterli sayıda olmadığı ve bu çalışma kapsamında bu ülkelere eğilen 

çalışmaların gerçekleştirilmesinin önerildiği söylenebilir. 

İki dilli Türk çocuklarının Avrupa’daki ülkelere göre Türkçe eğitimleri 

ile ilgili bir literatür değerlendirmesini gerçekleştirdiği çalışmasında 

Sönmez (2020) bu çalışmanın amaçlarına da benzer şekilde ilgili 

çalışmaların yöntem ve konu bakımından analizini yapmıştır. Sönmez 

(2020) Bu kapsamda çalışmaların yöntemlerine bakıldığında 

çalışmaların çoğunlukla ihtiyaçların belirlenmesine dayalı tarama ve 

durum araştırması özelliğinde olduğunu; Avrupa’daki Türk 

çocuklarının Türkçe eğitimiyle ilgili deneysel ve ürün oluşturmaya 

yönelik araştırmaların yetersiz olduğunu belirtmiştir.  Ayrıca, araştırma 

yöntemine bağlı olarak çalışmalarda veri toplama araçlarının fazla 

farklılaşmadığı belirlenmiştir. Aynı çalışmada araştırma yöntemi ve 

veri toplama araçlarına göre veri çözümleme yöntemlerinin genellikle 

sıklık analizi, içerik analizi, betimsel analiz ekseninde yapıldığı ifade 

edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, Avrupa’daki Türk çocuklarının 

Türkçe eğitimiyle ilgili yapılan araştırmaların durum belirlenmesi ve 

ihtiyaç analizine odaklandığını ortaya çıkmıştır.  Sönmez (2020) bu 

çalışmadan farklı olarak yöntem bölümleri ile ilgili olarak belirsizlik ve 

yetersizlikler olduğunu tespit etmemiştir.  Buna karşın Sönmez (2020) 

de bu çalışmaya benzer şekilde ülkelere göre yapılan araştırma sayısı, 
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Türk vatandaşlarının Avrupa’ya dağılımlarıyla orantılı olduğunu, buna 

bağlı olarak çalışmaların, Türk vatandaşlarının daha fazla yaşadığı 

Almanya, Fransa ve Belçika’da yapıldığını, Türklerin yaşadığı diğer 

Avrupa ülkelerin de ise bir ve iki elin parmaklarını geçmeyen sınırlı 

sayıdaki çalışmaya ulaşıldığı ifade etmektedir. Sönmez (2020)’ye göre, 

bu sonuç, Avrupa’daki Türk çocuklarının Türkçe eğitimi ile ilgili 

yapılacak çalışmalar için oldukça dikkat çekicidir. Çünkü bu 

ülkelerdeki Türk vatandaşlarının ana dil eğitimiyle ilgili ihtiyaçlarına 

fazla odaklanılmadığı belirlenmiştir. 
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ÖZET   

Uzam bilgisi, zaman ve kişi unsurlarıyla birlikte bir anlatının temel 

unsurlarındandır. Ancak Türkiye Türkçesinde zaman ve kişi, yüklemde 

bir kodlayıcıyla gösterilmesine rağmen uzam bilgisi bir kodlayıcıyla 

yer almaz. Bu durumda cümlede iletilmek istenen bilgi doğrultusunda 

hizmetine girecek öğelerin yetkilerini yönetme kapasitesine sahip 

yüklem, uzam bilgisine hizmet edecek öğeleri cümleye dâhil ederek 

bağdaşıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak yönetir. Dilbilimde 

istem kuramıyla açıklanan bu yönetimde uzam bilgisine hizmet eden dil 

birimlerinin yüklemle ilişkisi, ad işletimi kategorisindeki eklerle 

sağlanır. Yine bu ekler, geldiği adı ada ya da eylemsiye yer ilgisiyle 

bağlayarak uzamsal ilişkiye hizmet ederler. 

Uzam kodlayıcılarını yükleme ya da yan cümlelerde eylemsiye taşıyan 

ekler, kimi zaman uzam bilgisini temel olarak veren kodlayıcılara, kimi 

zamansa uzam kodlayıcısı olamamasına rağmen bu ekler aracılığıyla 

uzam bilgisine hizmet eden kodlayıcılara eklenir. Birinci durumda 

uzam bilgisi temel olarak verilirken diğer durumda ikinci planda 

verilmiş olur. Yine uzam bilgisi aracılığıyla başka bilgilerin verilmesini 

sağlayan kodlayıcılar da söz konusu eklerle yükleme taşınır.  

Bu çalışmada Türk edebiyatının temel taşlarından biri olan Dede 

Korkut Hikâyeleri üzerinden, uzam bilgisine hizmet eden kodlayıcıların 

bu bilgiyi temelde ya da ikincil olarak vermeleri ve bu hususta ad 

işletme eklerinin işlevleri incelenmiştir. Böylece uzam kodlayıcılarını 

taşıyan eklerin göstermiş oldukları anlamsal ve biçimsel işlevlerin tarihi 

bir metinden hareketle tespit edilmesi amaçlanmıştır.  
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Anahtar Kelimeler: dilbilgisel uzam, ad işletme ekleri, istem, Dede 

Korkut Hikâyeleri. 

Abstract 

The knowledge of space, which is one of the basic elements of a 

narrative together with the time and person elements, does not take 

place with a coder in the predicate in Turkey Turkish. However, the 

predicate, which has the capacity to manage the powers of the items that 

will be put into service in line with the information to be conveyed in 

the sentence, manages it according to the principles of consistency and 

consistency by including the items to be conveyed in the sentence. 

serves the spatial information in the sentence. In this management, 

which is explained with the theory of valency in linguistics, the 

relationship between the language units serving the spatial knowledge 

and the predicate is provided by the suffixes in the noun operation 

category. Again, these suffixes serve the spatial relationship by linking 

the name they come from with the name or the verb with place relation. 

Suffixes that carry space coders into verbs in loading or subordinate 

clauses are sometimes added to coders that provide space information 

as a basis, and sometimes to coders that serve space information 

through these suffixes, although they are not space coders. In the first 

case, the spatial information is given as the basis, in the other case it is 

given in the secondary plan. Again, the coders that provide other 

information through space information are also loaded with the said 

attachments.  

In this study, through the Dede Korkut Stories, which is one of the 

cornerstones of Turkish literature, the main or secondary information 

given by the coders serving the knowledge of space and the functions 

of the name inflection suffixes in this regard were examined. Thus, it is 

aimed to determine the semantic and formal functions of the suffixes 

carrying the space coders, based on a historical text. 

Key Words: grammatical space, noun inflection suffixes, valency, 

Dede Korkut Stories. 
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1. GİRİŞ 

Uzam kavramı, cisimlerin ve varlıkların birbirine göre boşluk, mahâl, 

mevkȋ, yön, mesafe ilişkisiyle konum; inşa edilmiş alanları 

açıklamasıyla mekân, coğrafi manada bir alan anlatmasıyla yer bilgisini 

açıklar. Böylelikle dil çalışmalarında konum, mekân ve yer sözcüklerini 

kapsayan bir üst terim olarak kullanıma çıkar (Ünver Özdoğan, 2022: 

19).  

Ayşe ve Zeynel Kıran, bir anlatıda uzamın incelenmesinin hem çok 

önemli hem de karmaşık bir sorun olduğunu söyler. Çünkü uzam 

metnin her yerinde yer alır ve onu oluşturan öğeler karşılıklı bağımlılık 

içindedir. Anlam ise bu ilişkilerden doğar. Bu nedenle de Kıranlar, 

uzamı bir ilişkiler dizgesi olarak tanımlar, onu oluşturan ve ona anlam 

veren ilişkileri de araştırmak gerektiği üzerinde durur (2011: 249). Bu 

ilişkileri yönlendirmede ise dil kodlayıcılarını taşıyan ekler, belirleyici 

bir görev üstlenir. 

Uzam bilgisine hizmet eden ekler, zaman ve kişiyle birlikte bir anlatının 

temel unsurlarından olmasına rağmen yüklemde bir kodlayıcıyla yer 

almaz. Bunun yerine cümlede iletilmek istenen uzam bilgisi 

doğrultusunda hizmetine girecek öğelerin yetkilerini yönetme 

kapasitesine sahip olan yüklem, uzam bilgisine hizmet edecek öğeleri 

cümleye dâhil ederek bağdaşıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak 

yönetir. Dilbilimde istem kuramıyla açıklanan bu yönetimde uzam 

bilgisine hizmet eden dil birimlerinin yüklemle ilişkisi, ad işletimi 

kategorisindeki eklerle sağlanır. Ayrıca bu ekler, geldikleri adı ada ya 

da eylemsiye yer ilgisiyle bağlayarak da uzamsal ilişkiye hizmet 

edebilirler.  

Uzam kodlayıcılarına gelerek onları yer, yön, yerleşme, bulunma, 

kaynak, hedef vb ilgilerle ada, eyleme ya da eylemsiye taşıyan ad 

işletimi kategorisindeki ekler, uzamsal ilişkileri sağlarlar.1 Uzam 

bilgisinde yerleştirilen hedef durumundaki varlık ile yerleştirmeye 

yardımcı işaret durumundaki varlık arasındaki uzamsal ilişki temelde 

 
1 Uzamsal ilişkiler konusunda detaylı bilgi için bkz. Bk. Talmy (2000); 

Levinson (2003); Arık (2009), Atak (2010) vd. 
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ad işletim eklerinden {-A}, {-DA}, {-DAn} ile sağlanır. Yine {-DAki} 

eki, adları adlara bulunma ilgisiyle bağlayarak sıfat tamlaması 

yapısında uzamda konum ve yerleşme bilgisi verir. Aynı biçimlerde 

farklı işlevlerde olabilen bu ekler, çalışmada yalnızca uzamsal 

işlevleriyle ele alınmıştır. 

Uzam kodlayıcı adlara ya da bir konumda yerleşme bildiren alt, üst, iç, 

dış, ön, arka vb. yerleşme bildiren adlara gelen eklerden {-A} ve             

{-DAn}, daha çok hareket bildiren devingen uzamsal ilişkilerde 

kullanıma çıkarken {-DA} eki sıklıkla, sabit bir yerleşme bildiren 

durağan uzamsal ilişkileri betimler. Yine {-DAki} eki, yerleştirme 

adlarıyla kullanıma çıktığında ad ya da sıfat tamlaması kurar ve 

tamlanan durumundaki yerleştirme adlarına eklenir. 

 a) Eve geldim. 

 b) Evde oturdum. 

 c) Evden geldim.  

 d) Evdeki koltukları değiştirdim. 

Yukarıdaki cümlelerde uzam kodlayıcısı olarak kullanıma çıkan “ev” 

uzamı, örnek a’da {-A} ekiyle gel- devingen eylemine taşınmış, gelinen 

hedef uzamı açıklamıştır. Örnek c’de ise aynı uzam kodlayıcısı,{-DAn} 

ekiyle gel- devingen eylemine taşınmış ancak bu kez yola çıkılan 

uzamın kaynağını açıklamıştır. Cümlede varılan hedef uzam bilgisi 

verilmemiştir. Örnek b’de ise aynı uzam kodlayıcısı, {-DA} ekiyle 

otur- durağan eylemine taşınmış, oturulan yeri açıklamıştır. Örnek d’de 

bu kez “ev” göstergesi, {-DAki} ekiyle “koltuk” adına taşınmış, 

bulunma ilgisiyle sıfat tamlaması kurarak koltuğun bulunduğu uzamı 

açıklamıştır. Bu dört örnekte yer alan {-A}, {-DA}, {-DAn} ve               

{-DAki} ekleri, bir uzam kodlayıcısı olan “ev” göstergesine eklenmiş 

ve doğrudan uzam bilgisine hizmet etmiştir.   

Dil göstergelerinin, gösteren ve gösterilen olmak üzere iki yanı vardır. 

Gösteren, göstergenin sese, yazıya dökülmüş; duyu organları ile 

algılanabilen somut yanıdır. Gösterilen ise göstergenin çağrışım 

yoluyla zihinde canlandırılan, soyut yani anlamsal yanıdır. Gösterilenin 

anlamlandırılması ise ancak ilişki kurduğu diğer dil birimleri 
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aracılığıyla saptanabilir (Üstünova, 2012: 3). Bu bilgiyle Türkçede 

uzam bildirmeyen kimi kodlayıcıların, aldıkları ekler yardımıyla uzam 

bilgisine hizmet edebildikleri görülmektedir. Birden fazla gösterilene 

sahip bir gösterge, uzam bilgisine hizmet ettiğinde ise bu bilgiyi dolaylı 

olarak verecektir.  

 e) İşe gidiyorum. 

Yukarıdaki örnek cümlede “iş” göstergesi, uzam kodlayıcısı 

olamamasına rağmen {-A} ekiyle git- eylemine taşınmış ve gidilen yere 

gönderme yapmıştır. Ancak burada gidilen yer, iş değil işin yapıldığı 

uzamdır. Bu durumda gönderge, dolaylı olarak uzam bilgisine hizmet 

etmiştir.  

Uzam ifadesi taşımamasına rağmen bağlamda uzam bilgisine hizmet 

eden göstergeler olabileceği gibi uzam kodlayıcısıyken anlamından 

uzaklaşarak başka bilgilere hizmet eden göstergelere de rastlanabilir.  

 f) Büyük oğlu üniversiteye, küçüğü liseye gidiyordu.  

Örnek f’de üniversite ve lise göndergeleri, kurum kuruluş adı 

biçiminde, {-A} ekiyle git- yüklemine taşınmıştır. Ancak art alanda 

uzam olmasına karşın sözcüklerin gösterilen yanı uzam bilgisini değil 

eğitim seviyesini işaret etmektedir. Bu durumda uzam bilgisinin ikincil 

planda kaldığı, dolaylı yoldan verildiği gözlemlenmiştir. Uzam bilgisini 

dolaylı yoldan veren kodlayıcılar ise cümlede ikincil nesne görevinde 

yer alırlar. 

Dolayısıyla uzam kodlayıcılarını taşıyan ekler; birincil olarak uzam 

bilgisi veren kodlayıcılara eklenerek uzam bilgisine doğrudan hizmet 

edebilir, uzam kodlayıcısı olmayan kimi göstergelere eklenerek onların 

uzam bilgisine dolaylı olarak hizmet etmesini sağlayabilir ya da uzam 

aracılığıyla başka bilgilerin verilmesine olanak sağlayan kodlayıcılarla 

kullanıma çıkabilir. Burada kodlayıcıların barındırdıkları anlamlar 

kadar eklerin üstlendikleri işlev de önemlidir. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

kullanılmıştır. Tespiti amaçlanan uzam kodlayıcılarını taşıyan ekler için 

Dede Korkut Hikȃyelerinin Dresden nüshasında bulunan 13 hikȃye 
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derlem oluşturmuştur. Böylece incelenmesi hedeflenen söz konusu 

ekler, tarihi bir metinden hareketle analiz edilmek istenmiştir. Çalışma 

ekler üzerine olduğundan, uzam kodlayıcılarını eyleme taşıyan eklerin 

tespitinde cümle bağlamından yararlanılmıştır. Ancak cümle 

bağlamının yetersiz kaldığı kısımlarda cümle üstü birimlerden ya da 

metnin genel bağlamından faydalanılmıştır. Böylece hem 

edebiyatımızın temel taşlarından biri olan eserde yer alan söz konusu 

eklerin incelenmesi istenmiş hem de bunların tarihi seyri hakkında bilgi 

edinmek amaçlanmıştır.  

3. İNCELEME VE BULGULAR 

Hikȃyeler incelendiğinde; birincil olarak uzam bilgisi veren 

kodlayıcılara eklenerek uzam bilgisine doğrudan hizmet eden 

göstergeleri taşıyan ekler, uzam kodlayıcısı olmayan kimi göstergelere 

eklenerek dolaylı olarak bu bilgiye hizmet etmesini sağlayan ekler ya 

da uzam aracılığıyla başka bilgilerin verilmesine olanak tanıyan 

göstergeleri taşıyan ekler olmak üzere 3 türden ek grubuna da 

rastlanmıştır. Buna göre bu ekler ve örnekleri şu şekildedir: 

 3. 1. Birincil olarak uzam bilgisi veren kodlayıcılara 

gelen ekler 

{-A} Eki 

1a) “Ol Mekkeye ṣaġ varsa esen gelse ṣıdḳı bütün hāci görkli.” Drs. 

5a. 8-9. 

2a) “Öyleden soŋra ėvine geldi.” Drs. 6a. 6-9. 

3a) “Kimüŋ ki oġlı kızı yoḳ; ḳara oṭaġa ḳonduruŋ, ḳara kėçė altına 

döşeŋ, ḳara koyun yahnısından öŋine getürüŋ.” Drs. 7a. 7-9. 

Örnek 1a’da Mekke özel uzamı, {-A} ekiyle varsa eylemine taşınmış, 

varılacak hedef uzamı açıklamıştır. 2a’da ise cümlede örtük bırakılan 

bağlamdan Dede Korkut’un solduran sop olarak betimlediği kadın tipi 

olduğunu çıkardığımız öznenin geldiği hedef uzam ev, {-A} ekiyle gel- 

eylemine taşınmıştır. Yine örnek 3a’da oğlu kızı olmayanların 

kondurulacağı hedef uzam kara otak; sıfat tamlaması yapısındaki kara 

keçenin döşeneceği hedef uzam oğlu kızı olmayan öznenin altına kalan 
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uzam parçası ve işaret edilen kara koyun yahnisinin hedef uzamı 

durumundaki oğlu kızı olmayan öznenin önünde bulunan uzam parçası 

{-A} ekiyle getir- eylemine taşınmıştır. Böylece uzam bilgisine hizmet 

eden {-A} eki, anlamsal olarak eylemin gerçekleşeceği hedef 

durumundaki yere ya da uzam parçasına gönderme yapmıştır.  

{-DA} Eki 

2a) “Yalan söz bu dünyede olınca olmasa yėg.” Drs. 4a. 11. 

2b) “Aġız açup öger olsam üstümüzde Taŋrı görkli.” Drs. 4b. 12. 

2c) “Er ādem evde olmasa, ol anı yėdürür içürür, aġırlar,’ azizler 

gönderür.” Drs. 5b. 8-94. 

2d) “Meġer ṣultānum, Dirse Ḫānuŋ oġlancuġı, üç daḫı ordı uşaġı 

meydānda aşuḳ oynarlarıdı.” Drs. 10a. 3-4. 

2e) “Baban dedü geyikleri kovsun getürsün, benüm öŋümde 

depelesün.” Drs. 13a. 1. 

Örnek 2a’da bu dünye uzamı {-DA} ekiyle olınca ulacına taşınmış, 

bulunma anlamıyla yalan sözün uzamını açıklamıştır. 2b’de 

tamlayanı derin yapıda bırakılmış bizim üstümüz iyelik öbeği,           

{-DA} ekiyle Tanrının bulunduğu uzamı açıklamaktadır. 2c’de özne 

er ādemin olmayacağı uzam ev, {-DA} ekiyle; 2’de de Dirse Ḫānın 

oğlu ve üç de ordu çocuğunun aşık oynadıkları uzam meydan,           

{-DA} ekiyle eyleme taşınmıştır. 2f’de ise derin yapıda bırakılan 

ancak bağlamdan çıkardığımız özne durumundaki Dirse Hanın 

oğlunun, geyikleri tekmeleyeceği uzam Dirse Hanın önüdür. Ön 

yerleştirme adı benim önüm iyelik yapısında {-DA} eki alarak 

eyleme taşınmıştır. Örneklerde {-DA} ekinin yer ya da yerleşme 

ilgisiyle bir uzamda bulunma bilgisi verdiği görülmektedir.  

 {-DAn} Eki 

3a) “Yazılup düzilüp gökden ėndi, Taŋrı ilmi Ḳur’an görkli.” Drs. 

5a. 6. 

3b) “Bu yıkılacak ėvde un yoḳ, elek yoḳ; deve deġirmenden 

gelmedi dėr.” Drs. 6b. 7-8. 
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3c) “Meġer ṣultānum, gene yazın boġayı saraydan çıḳardılar.” Drs. 

9b. 13. 

3d) “Gökden ıldırım aġ[-]ban- ėvüm üzerine şakır gördüm.” Drs. 

23b. 1. 

Örnek 3a’da Kur’an’ın indiği kaynak uzamı açıklayan gök göstergesi    

{-DAn} ekiyle in- eylemine taşınmıştır. 3b’de devenin geleceği kaynak 

uzamı açıklayan değirmen, {-DAn} ekiyle eyleme taşınmıştır. Yine 

3c’de boğanın çıktığı kaynak uzam saray, {-DAn} ekiyle eyleme 

taşınmıştır. Böylece örneklerde ekin kaynak bilgisiyle uzam 

kodlayıcılara hizmet ettiği görülmektedir.  

{-DAki} Eki 

Bu ek, {-DAki} < {-DA} + {-ki} yapısında uzamda bulunma bildiren 

bir birleşik ektir. Ek, sıfat tamlaması yapısında, adları adlara bulunma 

ilgisiyle bağlar ve yerleşme bilgisine hizmet eder.  

4a) ‘‘Altuŋdaġı al ayġırı maŋa vergil.” Drs. 124b. 10. 

4b) ‘‘Şaġda oturan şaġ begler! Şol kolda oturan şol begler! Ėşikdeki 

ınaḳlar!” Drs. 57a. 11. 

4c) ‘‘Meydāndaki şol oġlanı tutuŋ.” Drs. 125b. 13. 

4d) Elüŋdeki sur cıdaŋı [maŋa vergil, yiğit!] Drs. 76a. 13. 

      Yanuŋdaġı gök poladuŋı maŋa vergil, yiğit! Drs. 76b. 1. 

Yukarıdaki örnek cümlelerde altuŋdaġı al ayġır yapısında “alt“ 

yerleştirme adına gelen {-DAki} eki bir konumda bulunma bildirerek; 

éşikdeki ınaḳlar yapısında éşik ara uzamına gelen {-DAki} eki bulunma 

bildirerek; meydāndaki şol oġlan yapısında meydān açık uzamına gelen 

{-DAki} eki bulunma bildirerek; elüŋdeki sur cıdaŋ yapısında el 

göstergesine gelen {-DAki} eki konum bildirerek sıfat tamlaması 

kurmuş ve uzam bilgisine doğrudan hizmet etmiştir.  

3.2 Dolaylı Yoldan Uzam Bilgisi Veren Kodlayıcılara Gelen Ekler 

Hikȃyelerde, uzam ifade etmeyen göstergeleri uzam kodlayıcısı olarak 

yükleme taşıyan hem ad işletim eklerine hem de {-CI} türetim ekine 
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rastlanmıştır. Bu durumda uzam bilgisinin dolaylı olarak verildiği ve 

soyut olduğu görülmektedir. Tespit edilen ekler şunlardır: 

 {-A} Eki 

5a) “Begil gördi hatun kişinüŋ ‘aklı kelecisi eyüdür ḳazılık atıŋ 

çekdürüp bütün bindi, ava gétdi..” Drs. 122a. 8. 

Türkçe Sözlük’te isim olarak “1. Karada, denizde, gölde veya 

akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi, şikâr; 

2. Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması; 3. Bu 

yollarla yakalanan hayvan; 4. Tuzağa düşürülen, kendisinden 

yararlanılan kimse. (https://sozluk.gov.tr/)”, şeklinde açıklanan “av” 

göstergesinin hiçbir tanımında uzam bilgisine yer verilmemiştir. Ancak 

sözcük, cümlede Begil’in gittiği uzama gönderme yapmaktadır. Bu 

nedenle de uzam bilgisine ihtiyaç duyan git- eylemine hedef anlam 

bilgisi kodlayan {-A} ekiyle taşınmıştır. Böylece uzam kodlayıcısı 

olmayan bir gösterge, dolaylı yoldan avın yapıldığı uzama gönderme 

yapmıştır.  

5b) “Dedem Ḳorḳut gelsün, bu oġlana ad ḳosun, bileṣince alup 

babasına varsun, babasından oġlana beglik istesün, taḫt al[ı] vėrsün 

dediler.” Drs. 10b. 7-9. 

Örnek 5b’de Dede Korkut’un varacağı uzam olarak oğlanın babası 

verilmiştir. Tamlayanı derin yapıda bırakılmış babası tamlananı {-A} 

ekiyle var- eylemine taşınmıştır. Ancak baba göstergesi var- eyleminin 

yöneldiği yeri açıklayacak bir uzam kodlayıcısı değildir. Burada Dede 

Korkut’un varacağı uzam, oğlanın babasının bulunduğu uzamdır. 

Ancak bu bilgi örtük bırakılmış, oğlanın babası yapısıyla dolaylı olarak 

verilmiştir. Bu uzamın neresi olduğu bilgisine ancak metin bağlamı 

sayesinde ulaşılabilir.  

5c) “Dirse Ḫān ḳalḳubanı yerinden örü turup, ḳırḳ yiġidin boyına 

alup Bayındur Ḫānuŋ soḥbetine gelüridi.” Drs. 7b. 6-7. 

Bu örnekte Dirse Han’ın geldiği uzam olarak Bayındır Han’ın sohbeti 

verilmiştir. Böylelikle Bayındur Ḫānuŋ soḥbeti belirtili ad tamlaması  

{-A} ekiyle gelinen hedef uzamı açıklamıştır. Ancak burada Dirse 

Han’ın geldiği uzam Bayındır Han’ın sohbeti değil, sohbetin yapıldığı 

https://sozluk.gov.tr/
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yerdir. Bağlamdan bu sohbetin yapıldığı yerin Bayındır Han’ın sarayı 

olduğunu öğrenmek mümkündür.  

5d) Hân babamuŋ katına ben varayım, ağır hazine, bol leşker alayım, 

azğun dinlü kâfire ben varayım. Drs. 14b. 7. 

Sıralı cümlelerde derin yapıda bırakılan öznenin, Boğaç Han olduğu 

metnin bağlamından öğrenilmektedir. Azğun dinlü kâfire ben varayım 

cümlesinde ise Boğaç Han’ın varmak istediği uzam bilgisi {-A} ekli 

kâfire göstergesiyle verilmiştir. Ancak burada Boğaç Han’ın varacağı 

uzam kâfir değil, onun bulunduğu yerdir. Uzam bilgisi, kişi bilgisi 

aracılığıyla dolaylı olarak verilmiştir. Kafirin bulunduğu uzam ise 

cümlede soyuttur. 

{-DAn} Eki 

7a) “Sögli Melikden ādem geldi.” Drs. 27b. 10. 

Örnek 7a’da ȃdemin geldiği kaynak uzam, {-DAn} ekli Sögli Melik 

yapısıyla verilmiştir. Ancak kişi bilgisi veren bir gösterge uzam 

kodlayıcısı değildir. Bu nedenle kaynak uzam, Sögli Melik değil, onun 

bulunduğu yerdir. Uzam bilgisi kişi aracılığıyla dolaylı yoldan örtük 

olarak verildiği için {-DAn} eki yer anlamsal rolüyle kişiye eklenip 

gelinen uzamın kaynağını bildirebilmiştir.  

7b) “Ḳolça ḳopuz götürüp ilden ile, bigden bige ozan gezer.” Drs. 

5b.8.  

Örnek cümlede gez- eyleminin uzam istemi ilden ile, bigden bige 

göstergeleriyle… {-DAn} … {-A} yapısında verilmiştir. Burada il 

göstergesi uzam kodlayıcısı olmasına rağmen big göstergesi kişi bilgisi 

verir. Ozanın gezdiği uzam, günümüz Türkçesiyle beyden beye değil, 

beyin bulunduğu bir uzamdan başka bir beyin bulunduğu uzamadır. 

Böylece kişi bilgilerinin aracılığıyla bir uzamdan başka bir uzama geçiş 

anlatılmıştır. Ancak bu beylerin kim olduğu belirsiz olduğu için 

bulundukları uzam da belirsiz yani soyuttur. Bu soyutlukta… {-DAn} 

… {-A} yapısının da rolü vardır. 

7c) “Ėvini çözdi, Oġuzdan göç eyledi; Berde’ye, Gence’ye varup 

vatan tutdı.” Drs. 120a. 10.  



215 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

Bu cümlede özne, bağlamdan öğrendiğimize göre Begil’dir. Cümlede 

Begil’in göç eylediği uzam olarak Oğuz verilmiştir. Oğuz, Begil’in 

dȃhil olduğu beyliğin adı olmasına rağmen cümlede Begil’in göç 

eylediği kaynak uzam olarak kullanılmıştır. Bu nedenle {-DAn} ekiyle 

eyleme taşınmıştır. Böylece beyliğin bulunduğu uzam, yine beyliğin 

adıyla dolaylı olarak verilmiştir.  

7d) “Beyrek ḳızdan ayrılup ėvlerine geldi.” Drs. 42a. 8. 

Cümlede kızdan ayrılup yan tümcesinde “ayrıl-” eylemi, uzaklaşmak 

anlamıyla kullanılmış, {-DAn} ekli kız göstergesi ise Beyrek’in 

ayrıldığı kaynak uzamı açıklamıştır. Ancak bu kaynak uzam kız değil, 

onun bulunduğu yerdir. Kişi bilgisi aracılığıyla örtük olarak bu kişinin 

bulunduğu uzama gönderme yapılmıştır.  

7e) “Basaṭ şimdi aḳından geldi.” Drs. 112b. 1. 

Cümlede Basat’ın geldiği uzam akının yapıldığı yerdir. Ancak bu bilgi 

yalnızca akın göstergesiyle verilmiştir. Akın göstergesi dolaylı yoldan 

akının yapıldığı yer anlamında kullanıldığı için, {-DAn} ekiyle gel- 

eylemine taşınabilmiş, eylemin istediği kaynak uzam bilgisini 

karşılamıştır. 

 {-CI} 

8a) “Ḳapucılar seni görmedi, çavuşlar seni tuymadı.” Drs. 80b. 9. 

Ḳapucı kelimesi, cümlede Türkçe Sözlük’te geçen “Osmanlı devlet 

teşkilatında saray kapılarını bekleyen görevli sınıfı” anlamıyla 

kullanılmıştır. Anadolu Selçuklularında hükümdar sarayının kapılarını 

açıp kapamakla görevli perdedarların vazifesini Osmanlılar'da saray 

kapıcıları devralmıştır (Uzunçarşılı, Medhal, s. 80). Sözcük, Kutadgu 

Bilig’de "kapug il başı" biçiminde geçer (s. 78). Dolayısıyla kapucı 

göstergesi, askerȋ bir görevli sınıfını anlatmasının yanı sıra bu sınıfın 

görev yeri hakkında da bilgi verir. Kapı göstergesi, {-CI} ekiyle 

türetime girerek askerȋ bir unvan adı haline gelmiştir. Ancak bir yandan 

da dolaylı olarak bu askerlerin görev yeri hakkında bilgi vermektedir. 
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8b) “Ḫatun gelüp zindāncıya ḳapuyı açdurdı.” Drs. 139a. 8. 

Zindan bekçisi anlamına gelen zindancı göstergesi, kişi bilgisi 

aktarırken bir yandan da örnek 8a’daki kapucı göstergesinde olduğu 

gibi bu kişinin görev yeri hakkında bilgi vermekte böylece dolaylı 

olarak uzam bilgisine hizmet etmektedir.   

3.3. Uzam Aracılığıyla Başka Bilgileri Veren Göstergelere Gelen 

Ekler 

Hikȃyelerde, uzam ifadesi taşımamasına rağmen bağlamda uzam 

bilgisine hizmet eden göstergeler olduğu gibi uzam kodlayıcısıyken 

anlamından uzaklaşarak başka bilgilere hizmet eden göstergeler de 

tespit edilmiştir. Bunları cümlede işletime çıkaran ad işletim ekleri ise 

şunlardır: 

{-A} Eki 

9a) “Ocaġuŋuza buncılayıŋ 'avrat gelmesün.” Drs. 6b. 12. 

Cümlede tamlayanı derin yapıda bırakılmış iyelik öbeği yapısındaki 

ocaġuŋuz yapısı, uzam kodlayıcısı olarak kullanıma çıkmış, {-A} 

ekiyle gel- eylemine taşınarak buncılayıŋ 'avratın hedef uzamını 

açıklamıştır. Ancak ocak göstergesi ev anlamıyla uzam kodlayıcısı 

olmasına rağmen burada aile anlamında kullanıma çıkmış ve uzam 

dışında bir bilgi sunmuştur. 

9b) “Ayaġını üzengüye basanda toḳuz tümen Gürcistan’a ürki 

salaŋ” Drs. 13a.3-4. 

Örnek 9b’de ürki sal- eyleminin hedef uzamı olarak {-A} ekli 

Gürcistan göstergesi verilmiştir. Ancak korku vermek anlamındaki 

eylem, özel yer adı durumundaki Gürcistan’a değil, Gürcistan’da 

yaşayan halka karşı gerçekleşecektir. Böylece uzam bilgisi aracılığıyla 

bu kez dolaylı olarak kişiler anlatılmak istenmiştir.  

9c) “Otuz iki dişden çıḳan bütün orduya yayıldı.” Drs.123b-2. 

“Ordu” sözcüğü Eski Türkçede ilk kez Köl Tigin yazıtında “hakanın 

karargâhı” (Tekin, 2003: 250) olarak karşımıza çıkmaktadır. Zamanla 

anlamı çeşitlenen kelime, yerleşim birimi, mahal, kale, yuva, saray, 

şehir, ordu, kalabalık gibi anlamlar kazanmıştır. Bu cümlede otuz iki diş 
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bir kişinin ağzını anlatmaktadır. Bağlamdan öğrendiğimize göre bir 

kişinin ağzından çıkan bir bilginin tüm ordudaki kişilere yayıldığı 

anlatılmaktadır. Böylece “ordu” sözcüğünün gösteren yanı uzam iken, 

gösterilen yanı bu orduda yaşayan tüm insanlardır. Dolayısıyla uzama 

dair bir gösterge, kişi anlamıyla anlatıma çıkmıştır.  

{-DAn} Eki 

10a) “Demür Ḳapu Dervendinden ḫaber varmış.” Drs. 124a. 6. 

Cümlede “dervend”, geçit anlamındadır. Haberin vardığı yer olarak 

kullanıma çıkan Demir Kapı Dervendi uzama dair bir göstergedir. 

Ancak haber göstergesinin bir yerden bir yere ulaşabilmesi için iletişim 

sağlayan kişi bilgisine ihtiyaç vardır. Böylece cümlede kişiye dair bir 

bilgi, {-DAn} ekli özel ad öbeği durumundaki Demür Ḳapu Dervendi 

yapısıyla aktarılmıştır.  

10b) “Kara ḳara taġlardan haber aşdı, ḳanlu ḳanlu sulardan haber 

geçdi, kaim Oġuz éllerine haber vardı.” Drs. 130a. 2. 

Yine bu cümlede örnek 10a’da olduğu gibi haberin aştığı uzamlar 

olarak {-DAn} ekli ḳara ḳara taġlar ve ḳanlu ḳanlu sular sıfat 

tamlamaları verilmiştir. Ancak haberin kendiliğinden bir yere 

varamayacağı için kara kara dağlarda ve kanlı kanlı su kenarlarında 

yaşayan insanların aracılığıyla aktarıldığını ve Oğuz iline taşındığını 

çıkarımlamak mümkündür. Böylece cümlede aktarılması için kişi 

bilgisine ihtiyaç duyan haberin dolaylı olarak uzam bilgisiyle verildiği 

çıkarılmaktadır. 

{-DAki} eki 

11a) “Hüneri varıṣa gelsün alsun, yoḫsa evdeki ḳıza rāżı olsun, 

dėdi.” Drs. 89a. 1. 

Metnin bağlamından öğrendiğimize göre özne Kan Turalı bir hüner 

gösterebilirse Han kızıyla evlenecek, hüneri yoksa evdeki kıza razı 

olacaktır. Evdeki kıza yapısında ev kapalı uzamı, {-DAki} ekiyle kız 

göstergesine bağlanmış, tamlanan durumundaki kızın bulunduğu yeri 

göstererek sıfat tamlaması kurmuştur. Ancak yapı, kızın bulunduğu 

uzamdan ziyade kendisi için obada evlenmeye hazır bulunan kızı 
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anlatmaktadır. Böylece uzam bilgisi dolaylı olarak farklı bir bilgiye 

gönderme yapmıştır.  

{Ø} eki 

12a) “Begler begi olan Kazan divânında buŋa heç kapu baca 

yoġıdı.” Drs. 129a. 2. 

Örnek 12a’da kapu baca ikilemesi divânı dışarıdan ayıran bir ara uzam 

olmasına rağmen cümlede derin yapıdaki özne Egrek’in, Kazan'ın 

divanına girmek için izin duymadığını, Kazan ile olan samimiyetini 

anlatmaktadır. Dolayısıyla ara uzam kodlayıcısı durumundaki sıfır 

biçimbirimle çekimlenmiş kapu baca yapısı, uzam dışında bir bilgiye 

hizmet etmiştir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak Türkçenin tarihi dönemlerinden itibaren uzam 

kodlayıcıları, ad işletim kategorisindeki eklerle ada ya da yükleme 

taşınmıştır. Bu ekler biçimsel özelliklerinin yanı sıra anlamsal olarak da 

farklı işlevlerde sözdizimine hizmet etmektedir. Bu çalışmada uzam 

kodlayıcılarını taşıyan eklerin uzam bilgisini birincil ya da ikincil 

olarak veren kodlayıcılardaki işlevleri incelenmiştir. Buna göre 

hikȃyelerde birincil olarak görevi uzam bilgisi vermek olan 

kodlayıcılara gelen ekler olarak {-A}, {-DA}, {-DAn} ve {-DAki} 

ekleri tespit edilmiştir. İkincil olarak uzam bilgisi veren kodlayıcıların 

ise temel anlamında uzam bulunmamaktadır. Bu kodlayıcılarla uzam 

bilgisi dolaylı olarak verilmektedir. Ayrıca bu kodlayıcıların birincil 

olarak uzam bilgisi veren kodlayıcılara göre daha soyut bilgi verdiği 

görülmektedir. Çalışmada bu türden {-A}, {-DAn} ve türetim eki 

kategorisindeki {-CI} eki tespit edilmiştir. Bunların dışında çalışmada 

kimi göstergelerin, uzam aracılığıyla başka bilgilere de hizmet ettiği 

görülmüştür. Hikȃyelerde tespit edilen bu türden kodlayıcılar {-A},      

{-DAn}, {-DAki} ve {-Ø} eki ile işletime çıkmıştır. Çalışmada tespit 

edilen ekler bunlarla sınırlıdır. Ancak elbette ki tek bir metin üzerinde 

yapılan bu çalışma, metnin kapsamının genişliğine rağmen tüm eklerin 

tespiti için yeterli değildir. Daha fazla metin üzerinde yapılacak bu 

türden çalışmalar, diğer ekleri de belirleyerek uzam bilgisindeki farklı 

işlevlerini görmemize olanak sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Edebi anlatı türleri arasında inançları aktarma vasıtası olarak teşekkül 

eden efsaneler, önemli bir yer tutmaktadır. Başlangıçta masalların bir 

alt sınıfı olarak ele alınan efsaneler zamanla bağımsız bir tür olarak 

kabul edilmiştir. Efsanelerde insanların yakın çevrelerindeki kişileri, 

olayları, nesne ya da mekânları çeşitli sebeplerle kutsallaştırıp bunları 

sözlü olarak aktardığı görülür. Efsaneler, çoğunlukla yaratıldığı 

coğrafyanın izlerini taşıyan karakteristik bir biçime sahiptir. Böylece 

söz konusu coğrafya ile insan arasında önemli bir bağ kurulmuş olur. 

Gerek anlatıcı gerekse dinleyici kitlesi efsanede anlatılanların hayalî 

değil gerçek olduğuna inanmak ister. Efsanelerde anlatının devamını 

sağlayan motif adı verilen unsurlar yer alır. Türk insanının yalnızca 

maddi hayatının bir parçası olmakla sınırlı kalmayan hayvanlar 

efsanelerde karşılaşılan motifler arasındadır. Bu çalışmada efsanelerde 

yer alan hayvanlar, cinsleri bakımından sınıflandırılmak suretiyle 

incelenmiştir. Kuşlar, dört ayaklı hayvanlar, böcekler, sürüngenler ve 

suda yaşayanlar gibi başlıklar oluşturulmuştur. Çalışmada 

insanoğlunun yeryüzündeki en büyük yardımcısı olan hayvanların, 

sosyo-kültürel belleğin ürünü olan efsanelerdeki yerini belirlemek 

amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni efsane alanında yapılmış en kapsamlı 

çalışmalardan biri olan Prof. Dr. Necati Demir’in Türk Efsaneleri adlı 

iki ciltten oluşan eseridir. Yazının hacmini zorlayacağından efsanelerin 

tam metnine çalışmada yer verilmemiştir. Anlatılan efsanelerde hayvan 

figürlerinden sembolik olarak yararlanılmış ve böylelikle söz konusu 

semboller hem anlatıcı hem de dinleyicinin hafızasına kolay 

silinmeyecek şekilde işlemiştir. Sonuç kısmında Türk kültür ve 

medeniyet hayatının önemi bir parçası olan bu hayvanlar hakkında 

genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Efsane, Hayvan, Halk edebiyatı, motif. 
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Abstract 

Legends, which are formed as a means of transferring beliefs among 

literary narrative types, have an important place. Legends, which were 

initially considered as a subclass of fairy tales, have been accepted as 

an independent genre over time. In the legends, it is seen that people 

sanctify the people, events, objects or places around them for various 

reasons and convey them orally. Legends have a characteristic form that 

mostly bears the traces of the geography in which they were created. 

Thus, an important link is established between the geography in 

question and the human being. Both the narrator and the audience want 

to believe that what is told in the legend is real, not imaginary. There 

are elements called motifs that provide the continuation of the narrative 

in the legends. Animals, which are not limited to being only a part of 

the material life of the Turkish people, are among the motifs 

encountered in the legends. In this study the animals in the legends were 

examined by classifying them in terms of their breeds. Headings such 

as birds, four-legged animals, insects, reptiles and aquatic creatures 

were created. In the study, it is aimed to determine the place of animals, 

which are the greatest helpers of human beings on earth, in legends that 

are the product of socio-cultural memory. The universe of the study, 

one of the most comprehensive studies in the field of legend, Prof. Dr. 

Necati Demir's Turkish Legends is a two-volume work. The full text of 

the legends is not included in the study as it will force the volume of the 

article. In the legends told, animal figures were used symbolically, and 

thus, the symbols in question were ingrained in the memory of both the 

narrator and the listener in a way that would not be easily erased. In the 

conclusion part, a general evaluation has been made about these 

animals, which are an important part of Turkish culture and civilization 

life. 

Keywords: Anatolia, Animal, Folk literature, Legend, Motif. 

1. GİRİŞ 

Sözlü anlatı türleri içerisinde yer alan mit, destan, efsane, menkıbe ve 

memoratları tanımlamak, tasnif etmek, yapı, konu ve işlev bakımından 

değerlendirmek üzere günümüze gelinceye kadar halk bilimciler 

tarafından pek çok çalışma yapılmıştır. Sözü edilen bu edebi anlatım 

türlerinden efsanelerin her biri inançların yaşatılıp saklandığı sözlü 

edebiyat verimleridir. 
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Dilimize Farsçadan geçen efsane terimi Türkçe sözlükte “Eski 

çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen 

hayalî hikâye, söylence; gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb.” 

olarak tanımlanmıştır. Ş. Sami, Kamus-ı Türkî’de efsane (fesâne) 

terimini ; “1. Masal, asılsız hikâye, hurafeler, 2. Şöhret bulup dillere 

düşmüş hâdise ve hal, destan” (Sami, 1900: 136-137); F. Devellioğlu 

ise Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’inde “1. Asılsız hikâye, 

masal, boş söz, saçma sapan lâkırdı, 2. Dillere düşmüş, meşhur olmuş 

hâdise.”(Devellioğlu, 1993: 206) biçiminde tanımlamıştır. L. Sami 

Akalın, efsaneyi “bir olayı akıl-dışı, olağanüstü yönde gelişmiş 

gösteren söylenti. Genel anlamda, masal olmayacak asılsız hikaye” 

(Akalın, 1984: 93) olarak aktarmıştır. Çok değerli halkbilimci Sedat 

Veyis Örnek, bilimsel bir terim olarak efsane kelimesinin Yunanca 

mythos’tan türediğini söylemiştir (Örnek, 1971: 190). 

Anonim halk anlatı türü efsane, diğer Türk toplulukları arasında mif, 

esatir, efsane (Azeri Türkleri), rivayat, efsane (Özbek Türkleri), 

rivayet, epsane (Uygur Türkleri), anız, añız-engime, epsane-hikâyet 

(Kazak Türkleri), rivayat, legenda (Başkurt Türkleri), kuuçın, kep-

kuuçın, mif-kuuçın, legenda-kuuçın (Altay Türkleri), kip-çooh, legenda, 

çoohçaah (Hakas Türkleri),tool-çurguçuugaa, töögüçugaa (Tuva 

Türkleri), kepsen sehen, kepsel, bılırgısehen (Yakut Türkleri) 

terimleriyle adlandırılmaktadır.  

Mitler ve masallarla olan benzerlikleri, efsane anlatım türünün 

tanımlanmasında bazı zorluklar yaşanmasına; araştırıcıların efsane 

tanımlarında farklı görüşler ileri sürmesine neden olmuştur. Şükrü 

Elçin, efsanelerin ilk devir insanlarının düşünce tarzını aksettiren 

masallardan doğduğunu ileri sürerken; Bilge Seyidoğlu efsanenin inanç 

yönüne vurgu yaparak hem nakledenin hem de dinleyenin efsanedeki 

olayların gerçekliğine inandığını ifade etmiştir (Elçin, 2005: 314; 

Seyidoğlu, 2005: 13). Kendine özgü bir anlatıcı ve anlatma zamanı 

olmayan efsanelerin merkezinde “kişice ya da toplumca, bir 

düşüncenin, bir olgunun, bir nesnenin, bir varlığın gerçek olduğunun 

kabul edilmesi” (Boratav, 2016: 13) manasını taşıyan inanç 

bulunmaktadır. 
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Bahaddin Ögel, Türk Mitolojisi isimli çalışmasında tarihte adı 

geçmeyen ve unutulmuş büyük kahramanlara ait efsaneleri mitolojiye 

dâhil etmiş; tarihte yaşadığı bilinen kişilere ait efsaneleri ise destan 

olarak belirtmiştir (Ögel, 1971: 5). Saim Sakaoğlu, efsanenin doğrudan 

bir tanımı yapmak yerine dört başlık halinde efsanelerin niteliklerini 

sıralamıştır: “a) Şahıs, yer ve hadiseler hakkında anlatılırlar. b) 

Anlatılanların inandırıcılık vasfı vardır. c) Umumiyetle şahıs ve 

hadiselerde tabiatüstü olma vasfı görülür. d) Efsanelerin belirli bir şekli 

yoktur; kısa ve konuşma diline yer veren bir anlatmadır (Sakaoğlu, 

2009: 20-21). 

Batı dünyasında efsane türü üzerine ilk çalışmaları yapan 

araştırıcılardan Grimm Kardeşler’in “Efsane, gerçek veya hayalî 

muayyen şahıs, hadiseveya yer hakkında anlatılan bir hikâyedir.” 

şeklindeki tanımı günümüzde de kabul görmektedir. Masal 

araştırmalarıyla tanınan Max Luthi’ye (2006: 350) göre efsane türünde 

gerçeklikle olağanüstülükler iç içedir. Bu yönüyle efsanelerde insanlar 

bilinmeyen, doğaüstü ve gizemli ya da demonik varlıklarla tanışırlar. 

Efsaneyi ilginç kılan yönü de budur. Ayrıca bu olağanüstülükler dışında 

savaş ya da insanlığın ilk dönemleri gibi gerçeklik unsurlarını da 

görmek mümkündür. 

Efsane araştırmalarının önde gelen isimlerinden biri de Linda Dégh’tir. 

Dégh (2005: 345-346)  efsanenin estetik bir tür olduğuna vurgu yapmış; 

tarihi bir zaman diliminde, üçüncü kişilere hitaben anlatılan geleneksel 

bir hikâye olduğunu ifade etmiştir. Dinleyen ve anlatanların ise 

efsaneye güçlü bir inanma isteği duyduğunu belirtmiştir.  

Efsane, olağanüstü hadise ve varlıklarla kurgulanmış, kutsallık 

atfedilen anlatılardır. Gerçeklik ve inandırıcılık vasfı da onları 

mitlerden ayıran başlıca unsurlardan biri olarak kabul edilmiştir. 

Anadolu’nun tarihi coğrafyasının çeşitliliği, farklı inançların ve 

medeniyetlerin beslediği zengin bir sözlü kültür ortamına zemin 

hazırlamıştır.  Bu bağlamda Anadolu insanı hiç şüphesiz efsaneleri 

gerçek kabul ederek anlatıları yaşatmaya ve üretmeye devam etmiştir. 
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2. EFSANELERDEKİ BAŞLICA HAYVAN MOTİFLERİ 

Savaşçı ve avcı bir toplum olan Türkler için hayvanlar son derece önem 

arz etmektedir. Türklerin Anadolu coğrafyasındaki ekonomik hayatını 

hayvancılık ve avcılığın oluşturması, halkın sosyal ve kültürel hayatının 

şekillenmesinde etkili olmuştur.  

Hayvanlar, kültürlerin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir rol 

oynamakla birlikte insanın kendi türünden sonra her zaman en 

yakınında olmuştur. İnsanlar önceleri yabani hayvanlardan korunmak 

için onlarla bir mücadeleye girişmiş; sonraki dönemlerde ise 

hayvanlardan pek çok biçimde istifade etme düşüncesi içerisinde 

olmuştur. Hayvanların gücünü ve ürünlerini keşfettikçe onlarla daha 

uyumlu ilişkiler içerisine girilmiş ve hayvanlardan üst düzeyde 

yararlanma yoluna gidilmiştir (Uçar, 2013: 1). Gündelik hayatın 

insandan ayrılmaz bir parçası haline gelen hayvanlar, doğal olarak 

Türklerin kültürel hayatında da kendine geniş bir yer edinmiştir. Söz 

gelimi kurt, daima Türklerin yol göstericisi olmuş; kurda kutsiyet 

atfedilmiştir. At ise tüm tarihsel süreçte Türk kahramanlarının en büyük 

yardımcısı olmuştur. Türkler tarafından kutsal sayılan bir başka hayvan 

ise geyiktir. Aslan, güç ve önderlik sembolü iken 24 Oğuz boyunun 

ongunu olan kuşlar ve Türk toplumunda hayvan adlarının kişi adı olarak 

kullanılması Türk kültüründe hayvanların ne denli önemli bir yere sahip 

olduğunun göstergesidir (Şenel vd., 2008b: 322).  

Hayvanlar Türk insanının yalnızca maddi hayatının bir parçası olmakla 

sınırlı kalmamıştır. Halk anlatılarında kendine yer bulmuş; sanat 

eserlerinin oluşumunda ilham kaynağı olmuştur. Dahası insanlık tarihi 

boyunca çeşitli yönleriyle insan yaşamını etkilemiş olan hayvan 

motifine efsanelerde de oldukça sık rastlanmaktadır. 

2.1.  Kuşlar 

Tarih boyunca Türk insanı ile hayvanlar arasında güçlü ve daimi bir 

bağın olduğu dikkat çeker. Bu hayvanların başında kimi zaman besin 

kaynağı kimi zaman da Türk edebiyatının eserlerinde tasavvur edilen 

kuşlar gelmektedir. Kuşlara, mitik dönemlerden itibaren inanç 

sisteminin bir parçası olarak simgesel anlamlar yüklenmiştir. Altay 
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Türklerinin en büyük tanrısı Ülgen’in oğlunun adı Kara Kuş adıyla 

anılmakta olup Yakut Türklerinde ilahlardan biri kuşlar tanrısı olarak 

bilinmektedir. Yine Çin kaynaklarında Uygur Türklerinde tanrı olduğu 

kabul edilen bir kuşun efsanesi kaydedilmiştir (Türk Dili ve Edb. Ans. 

1986: 11). Kuşlar, yaratılış mitlerinde genellikle denizden toprak 

çıkararak evrenin ve insanın yaratılış eyleminde etkin bir rol alır. Ayrıca 

hem yaratılış mitlerinde hem de destanlarda kuşların suda yaşayan 

hayvanlar olduğu görülür. Söz gelimi Şu Destanı’nda kahraman Hakan 

Şu, gümüş havuzunu seferde dahi yanına alarak, konakladıkları 

yerlerde içine su doldurtur. Ardından kazlar ve ördekleri bu su dolu 

gümüş havuza salarak onlarla eğlenir ve oyalanır. Bu hayvanların su 

dolu havuzda yüzmelerini seyretmek Hakan Şu’yu dinlendirmenin yanı 

sıra yapacağı seferler ve halkının geleceği ile ilgili tasarılarını hazırlama 

fırsatı da verir (Sever, 1999: 85). 

Türklerde her çağda kendisine kutsallık atfedilen kuşlara, yeryüzündeki 

canlıların yeniden türemesini konu edinen tufan anlatılarında 

rastlanmaktadır. Türklerin yaratılış ve tufan mitleri incelendiğinde 

yeryüzü, astral unsurlar ve insanın yaratılış hikâyesi dışında kuş, yılan, 

köpek vb. hayvanların da yaratılma gerekçeleri, karakter ve dış 

görünüşleri mit mantığı içerisinde aktarılmıştır. Bu durum benzer 

şekilde diğer dünya milletlerinin mitlerinde de yer almaktadır (Aça, 

1999: 54). Türkler eski devirlerden bu yana kartal, şahin, doğan, çakır, 

tuğrul gibi avcılıkta kullanılan kuşlara büyük önem atfetmiştir. 

Arapçada yer alan birçok avcı kuş isminin köken bakımından Türkçe 

olması da bu etkinin bir sonucudur. Eski Türklerin avcı kuşlara yem 

vermeden önce küçük davul çalıp onlara adeta alıştırma yapar. 

Böylelikle avlanmaya çıkan kuş davulun sesini işittiğinde sahibine geri 

dönerdi. Kuğu, şungkar, kırlangıç gibi kuşların Uygur Türklerince 

sihirli olduğu düşünülürken Rabguzi, Kısasü’l Enbiya adlı eserinde 

kırlangıcın insanları tehlikeden kurtaran hayat elçisi bir kuş olduğundan 

söz etmektedir (Doğan, 2001: 622-623). 

Çoruhlu (1988: 152-153), kuşların insanlar üzerindeki farklı etkilerini 

şu sözlerle ifade etmiştir: “Bilindiği gibi kuğu ve kaz gibi bazı kuşlar 

Orta Asya’da ve Çin’de çok eski çağlardan beri kutsal sayılıyordu. 
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Örneğin bıldırcın yiğitliğin; sülün güzellik ve iyi şansın; saksağan iyi 

haberin; turna ölümsüzlüğün ve uzun hayatın; altın ya da kırmızı karga 

güneşin; karakarga şeytanın ve kötülüğün; ördek, mutluluk ve refahın; 

tavus güzellik, itibar ve şerefin; güvercin uzun hayatın; kaz erkekliğin, 

evliliğin ve başarının simgesi olmuştur. Kaz ve kuğu gibi kuşlar 

Türklerde beylik timsali olmuştur.” 

Türklerin mitik düşüncelerinden bu yana varlığı bilinen baykuş, karga, 

keklik, leylek gibi kuşların efsanelerde de geniş yer tuttuğu görülür. 

Baykuş, çoğunlukla olumsuz olayların sebebi olarak gösterilir. 

Efsanelerde baykuşun insanlar tarafından sevilmediği ve uğursuz 

sayıldığı inançları tespit edilir. Baykuş (Demir, 2013: 72) adlı efsanede 

diğer kuşların gündüzleri uçarken baykuşların neden geceleri ortaya 

çıktığı anlatılır. Diğer bir Baykuş (Demir, 2013: 47) adını taşıyan 

efsanede ise Allah’ın kulunun isteği üzerine onu baykuşa dönüştürmesi 

ve insanların ondan ürküp kaçması anlatılır. Sultan Süleyman ve Yarasa 

(Demir, 2013: 222) efsanesinde ise kuşlarla konuşabilen Sultan 

Süleyman’a baykuşun tüylerini vermemesi konu edilir.  

Leyleklerin günümüzde şiir ve türkülerden mitolojik yönlerine vurgu 

yapılan kurgusal metinlere dek varlığını sürdürmesi her yıl aynı yuvaya 

dönmeleri, tek eşli olmaları, yavruları ve yuvalarındaki diğer yaşlı 

leyleklerin bakımıyla ilgilenmeleri, yuvalarını insanların yaşam 

alanlarına yakın seçmelerine bağlanabilir (Ergun, 2011: 134). 

İnsanoğlunun kuşa dönüşmesi motifi efsanelerde sıklıkla görülür. 

Leylek Adam (Demir, 2013: 192) efsanesinde insanın bencilliği sonucu 

ceza olarak leyleğe dönüşmesi anlatılır. Kimi efsanelerde ise insanlar 

tabiat hadiselerini ve yaşadıkları toplumsal olayları leyleklerle 

ilişkilendirmiştir. Niksar’da Leylek (Demir, 2013: 200) efsanesinde bir 

leyleğin her yıl Hıdırellez’e yakın bir tarihte bir çınar ağacının tepesine 

bıraktığı nesnelere (kanlı bez, kemik, buğday başağı vb.) bakarak halkın 

çeşitli önlemler aldığı görülür. Bu efsane, leylekle insanoğlu arasındaki 

yakınlığa işaret etmektedir. 

Keklik ise halk arasında ihanet eden bir kuş türü olarak bilinir. 

Düşmandan gizlenmiş olan peygamberi çığırtkanlık yaparak düşmana 
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haber verir. Böylece peygamberin ölümüne sebep olur. Ölümüne sebep 

olduğu peygamberin kanı, kekliğin tüylerine bulaşır ve kına rengini alır 

(Boratav, 2016: 74). Keklik (Demir, 2013: 167) adlı efsanede yine 

ihanet yönüyle öne çıkar. Kekliğin ırkına ihanet etmesinden dolayı 

insanoğlu tarafından cezalandırılması konu edilir.  

Çirkin ötüşlü bir kuş olarak bilinen karga, halk kültüründe olumsuz 

algılanır. Kimi zaman da karganın ötmesi hayırlı haberlere işaret eder 

(Boratav, 2016: 74). Karga (Demir, 2013: 160) adlı efsane halk 

kültüründe karganın kötülükle özdeşleştirilmesini örnekler. Düşmanına 

büyü yapmak isteyen bir adam, kargaya dönüşür. Onu bu haliyle 

tanıyamayan evlatları tarafından taşlanır, evine giremez olur. Büyünün 

bozulmasıyla birlikte insan haline geri döner ve hatasını anlar. 

2.2.  Dört Ayaklı Hayvanlar 

İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü adlı eserinde Türklerin iktisadî 

hayat tarzından bahsederken domuzun Moğol ve Tunguzlara; öküz, 

inek ve mandanın İndo- Germenlere; devenin çöl kavimlerine; at ve 

koyunun ise Türklere ait olduğunu aktarmıştır. Afanasyevo- 

Andronovo kültüründe at ve koyun kemiklerinin bir arada bulunmasını 

ve Hun Türklerine ait tasvirlerde öküz, inek, boğa, manda, domuz gibi 

hayvanların yer almamasını da bu duruma bağlamıştır. (Kafesoğlu, 

1996: 305) Tarihin ilerleyen dönemlerinde ise deve, sığır ve katır 

göçebe Türklerin sürülerine dâhil ettikleri hayvanlar olmuştur.  

Atlı çoban kültürü, bozkırın son derece sert doğa koşullarında meydana 

gelmiştir. Bu durum dünya tarihinde iki önemli gelişmeye yol açmıştır. 

Bunlardan biri ekonomik alanda hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, 

diğeri ise idari alanda sağlam ve kadim devletler kurma becerisinin 

geliştirilmiş olmasıdır (Rasonyi, 1988: 4). 

Konar-göçer hayat sürdüren Türkler, ata büyük önem atfetmiş; onu 

ehlileştirmiştir. Atları birer savaş aracına dönüştürerek adeta 

birbirlerinin tamamlayıcısı olmuşlardır. Türklerin at sırtında geçen 

hayat tarzı onun kutsal bir varlık olarak kabul görmesini, halk 

inançlarından destan geleneğine varıncaya kadar Türklerin yaşamında 

vazgeçilmez bir unsur olarak yer almasını sağlamıştır. Kâşgarlı 
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Mahmut’un Dîvânü Lügâti’t-Türk adlı meşhur eserinde “At, Türk’ün 

kanadıdır.”, “Kuş kanatın, er atın” (Atalay, 1986: 34-35, 48-49) 

ifadeleri atın Türk kültür ve edebiyatındaki önemini ifade etmektedir.  

“Anadolu halk inançlarına göre, eğer birisi, güneş doğmadan, boz ata 

binip, bir dereden yedi kez geçerse ona hiçbir sihir tesir etmez. Atın 

kuyruğunu kesmek Türklerde matem işareti sayılmıştır. Atlar, ruhlar 

dünyasıyla bağlantıda bir araç olarak düşünülmüştür. Ve şamanların 

deflerine bazen, ‘şaman atı’ denilmiştir. Atların, ölenlerin ruhunu öbür 

dünyaya götürdüklerine inanılmıştır. Kara Kalpaklarda tabuta, ‘ağaç at’ 

denilmesi, bu inancın bir izidir” (Beydili, 2015: 71). Mitolojik 

özellikler atfedilen at, Antik Yunan’da Pegasus, Hint-Budist 

geleneğinde Valâhaka, Çin kültüründe Qilin ve Türk mitolojisinde 

Tulpar adıyla anılmakta ve farklı kültür coğrafyalarında benzer işlevleri 

yerine getiren olağanüstü özelliklere sahip bir varlıktır. 

Ş. Elçin “Türklerde Atın Armağan Olması” (1964, 142) başlıklı 

yazısında Türklerin atlara verdikleri ehemmiyeti şu sözlerle aktarır: 

“At, maddî ve askeri kudreti dışında edebiyatın, sanatın âdet ve 

ananelerin de teşekkülünde dolayısiyle yer tutmuştur. Yuğlarda, 

şölenlerde, sünnetlerde, evlenmelerde, teâmül hukukunda, yer ve insan 

adlarında, sporda，temsili oyunlarda，tezyinî ve plastik sanatlarda, 

efsanelerde tesiri görülen at, güzelliği, tenâsübü, kuvveti, sürati, 

tahammülü ve insancıl hususiyetleriyle Türklerin gönüllerini fethetmiş 

bir varlıktır. Bu varlık, nâdir ve nâdide mücevherler gibi asırlarca bir 

armadan konusu olmuştur.” Sözgelimi Orhun Âbideleri’nde geçen şu 

satırlar savaşlarda atların önemini ve kahraman-at ayrılmazlığını 

göstermesi bakımından dikkate değerdir: “(Kül Tigin) ilk önce Tadık 

Çor’un boz atına binip hücum etti. O at orada öldü. İkinci olarak 

IşbaraYamtar’ın boz atına binip hücum etti. O at (da) orada öldü. 

Üçüncü olarak Yiğen Siliğ Bey’in giyimli doru atına (kedimlig toru at) 

binip hücum etti” (Tekin, 1988: 17).  

Diğer yandan at başta olmak üzere çeşitli hayvan figürlerinin güzel 

sanatlarda sembolizmi ve ele alınan konuyu güçlendirdiği 

düşünülebilir. Örneğin; Osmanlı klasik minyatür sanatının 
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temsilcilerinde olan ve sarayın baş minyatürcüsü Nakkaş Osman’ın at 

tasvirli minyatürleri Silsilename, Şehnama-i Selim Han, Hünernâme, 

Surname-i Hümâyun ve Şehinşahname adlı muhtelif eserlerde yer 

almıştır. Kelile ve Dimne, Pançatantra masalları, Frikyalı Aisopos 

(Ezop)’un hayvan masalları, Sadi’nin Gülistan Sadî’nin Gülistan ve 

Bostan adlı eserleri, Nizami’nin hamsesi, Feridüddîn Atar’ın 

Mantıku’t-tayreseri, Ali Şir Nevaî’nin Lisanu’t-tayr’ı, Mevlâna’nın 

Mesnevî’sinde fabl türüne dâhil edilebilecek hikâyeleri, Şeyhî’nin 

Harname’si gibi hayvanlardan söz eden edebî eserler içerisinde at 

unsurunun işlendiği görülmektedir. 

Türk destan geleneği içerisinde ise her bir Türk boyunun kendi 

kültürlerinin de tesiriyle ortaya çıkardığı bir at motifi bulunmaktadır. 

Bu motif, destanlarda kahramanın en sadık yardımcısı ve yeri 

geldiğinde kurtarıcısı olmuştur. Birkaç nesil süren Köroğlu ve Manas 

gibi destanlarda at, destan kahramanı ile aynı kaderi paylaşır. Aynı gün 

doğmaları, ad almaları ve ölümleri daima aynı zaman diliminde 

gerçekleşir (Kalenderoğlu, 2006: 98). Tarihin bilinen ve bilinmeyen 

dönemlerinden itibaren Türklerin politik, iktisadi ve sosyal hayatında 

önemli rol oynayan at, Türk kültüründe de mitolojiden masallara, 

destanlardan atasözleri ve deyimlere kadar kendine yer bulmuştur. 

Atın su menşeli olarak düşünülmesi Türklere özgüdür. Öyle ki 

Abbasiler devrinde orduda görev alan Türkler aynı zamanda at 

yetiştirmekten de sorumlu olmuşlardır. Bağdat civarında halifeler adına 

yetiştirilen atların göl aygırlarından türemiş olduklarına inanılmıştır 

(Elçin, 1977: 50). Aygır Gölü (Demir, 2013: 61) adlı efsanede köylü, 

gölün kenarına atını örkleyip çalışmaya başlar. Bu sırada gölden çıkan 

bir aygır köylünün atıyla çiftleşir ve bu kısrak bir tay doğurur. Bu efsane 

atların sudan doğuşuyla ilgili mitleri hatırlatır.  

Düldül (Demir, 2013: 101) ise Hz. Muhammed’e bağlanan bir 

efsanedir. Buna göre Niksar’da Düldül adı verilen yerde peygamberin 

atının ayak izleri vardır. Kutsallık atfedilen bu mekân aynı zamanda 

yöre halkının para atıp dilekte bulunduğu, şifa aradığı bir inanış 

uygulamasını da beraberinde getirmiştir. 
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Türk mitik tasavvurunda büyük bir yeri olan hayvanlardan biri de 

kurttur. Kurt etrafında teşekkül etmiş pek çok inanış ve efsane vardır. 

Sözgelimi Aşina adlı eski bir Türk soyu kurttan türediğine inanarak bu 

hayvanı ataları olarak kabul etmişlerdir. Anlatılan efsanelerde Türklerin 

atası olarak nitelenen Yafes hastalanır ve kurt sütü ile şifa bulur. 

Azerbaycan sahasında anlatılan efsanelerde ise Köroğlu’nu sütü ile 

besleyen yine bir kurttur (Beydili, 2015: 349-351). Türkler arasında 

kurdun totem olduğu düşünülebilir. Diğer taraftan çoğu kültürde de 

olumsuzu ve kötüyü sembolize eder. 

Türkler bir savaşta veya güç durumlar karşısında bozkurdun 

yardımcıları olacağı inancını taşıdıkları görülür. Bozkurt, Ergenekon ve 

Türeyiş Destanları’nda kurt, Türk ulusunu kurtuluşa ulaştıran, 

savaşlarda uğur getiren ve kutsallık atfedilen bir motiftir (Güven, 2003: 

88).  

Anadolu sahasında anlatılan efsaneler arasında kurda kutsal ve mübarek 

bir hayvan olarak yer verilir. Aziz Baba ve Morali Camisi (Demir, 2013: 

42) efsanesinde kurtları avlamak isteyen Aziz Baba, kurtlara nişan alıp 

tüfeği doğrultur. Bu sırada kurtlar birer geline dönüşür. Böyle olunca 

ateş etmekten vazgeçer. O gece rüyasında kurtlar dile gelir ve ateş etmiş 

olsaydı başına büyük belaların geleceğini söylerler. Bu olay neticesinde 

Aziz Baba avcılığı bırakıp bir cami yaptırır. 

Karacakurt Kaplıcası ve Karacakurt Ailesi (Demir, 2013: 149) 

efsanesinde kurdun dönüşüm ve türeyiş niteliğini anımsatan yönüyle 

karşılaşılır. Efsaneye göre hastalıktan günden güne eriyen Kırşehir 

beyinin oğlu bir mağaraya bırakılır. Bu mağaraya gelen bir kurt, 

vücudunu balçıkla kaplayıp suya girer. Aynısını beyin oğlu da yapar ve 

tamamen iyileşir.  

İncelenen efsane metinlerinde elik keçisi adıyla anılan yaban keçisi de 

büyük yer tutar. Elik keçileri sezgileri oldukça güçlü hayvanlardır. 

Ayrıca kolayca telaşa düşen ve korkuya çabuk kapılan hayvanlardır. 

 Elik Keçisi II (Demir, 2013: 104) başlıklı bir efsanede keçinin evliya 

ve erenlerin malı olduğu için avlanılması iyi sayılmaz. Avcının kolu o 

anda kurur.  Elik Keçisi IV (Demir, 2013: 105) efsanesi de benzer 
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şekilde keçinin onu avlayan insanoğluna ‘Benim neslim tükenecek, 

seninki de tükensin.’ sözleri üzerine avcının tüm ailesinin hastalanıp 

ölmesiyle sonuçlanır. Keçi konulu efsanelerin istisnasız tamamında onu 

avlamaya çalışanların başına türlü belalar gelir. 

Türk folklorunda en az bozkurt kadar önemli yer edinmiş yabani 

hayvanlardan biri de geyiktir. Özellikle halk inanışlarında efsanelerin 

kalıplarına yerleşmiştir. Avlayana türlü musibetler ve felaketler 

getireceğine olan inanç efsanelerde kanıtlanmak istenir. Veli tipinin 

geyiklerle olan yakın bağlantısı da yaygın bir inançtır. Anadolu halkı 

arasında ‘Geyik, ermiş kişinin bineğidir.’ atasözü de bu durumu kanıtlar 

niteliktedir (Boratav, 2016: 70).  

Ana Geyik (Demir, 2013: 58) efsanesinde Köroğlu Destanına bir 

anıştırma vardır. Azerbaycan sahasından derlenen “Köroğlu ile 

Aypara” kolunda Köroğlu’nun oğlunu kurt emzirmektedir. Bu efsanede 

de bir anne, hastalanan bir oğlunu yayla yolunda bırakmak zorunda 

kalır. Geriye döndüğünde oğlunun bir geyik tarafından beslemesiyle 

sağ kaldığını görür. Bu çocuktan ‘Yaylaoğulları’ sülalesi türer. 

Geyiğin özellikle İslamiyet sonrasında yardıma muhtaç insanlara ya da 

ermişlere yardım etmesi, efsane ve dini hikâyelerde sıkça karşılaşılan 

bir durumdur. Gökçeköy ve Geyikler (Demir, 2013: 134) efsanesinde 

cami yaptırmak isteyen ancak yeterli maddi gücü olmayan köylüler, 

gerekli malzemelerin hazır olduğunu görür. Araştırmaları sonunda 

yoldaki geyik izlerini görürler. 

2.3. Böcekler 

Zar kanatlılardan, toplu olarak yaşayan, yuvaları toprağın altında olan 

ve birçok türü bulunan karınca, hem klasik Türk edebiyatında hem de 

halk edebiyatında kendine yer bulmuştur. Kimi zaman çalışkanlığı, 

bolluk ve bereket sembolü olması gibi yönleriyle olumlu manada 

kullanılırken bazen de açgözlülüğü, güçsüz oluşu gibi olumsuz 

manalarda işlenmiştir. 

Karınca ve Tuz (Demir, 2013: 162) efsanesinde tuzun bulunuşu 

karıncaya bağlanır. Şecere-i Terâkime’de tuzu bulan, Türklerin ilk atası 
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olduğu düşünülen, Hz. Nuh’un oğlu Yafes’in, torunu olan Totok/Tütek 

olarak gösterilmiştir: “Günlerden bir gün ava çıkmış,  öldürdüğü geyiği 

kebab yapıp yiyorken elinden bir parça et yere düştü. Onu alıp 

yediğinde ağzına çok hoş bir tat yayıldı. Çünkü o yer tuzlaydı. Yemeğe 

tuz koymağı o çıkardı. Bu tuzlu yeme geleneği ondan kaldı.” (Kargı 

Ölmez, 1999: 119-120) 

Tuz, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Yemeklere tat 

vermesinin yanı sıra dostluk ve bağlılığın bir simgesi, kimi zaman 

sosyal statünün belirleyicisi olmuş; tuzu bulunan haneler varlıklı 

sayılmıştır. Halk inanışları noktasında ise nazar, uğur getirme ve bolluk 

bereketin de sembolü olan bir nesne haline gelmiştir. Tuz, mitik dönem 

anlatılarında; masal, efsane ve destan metinlerinde ifadesini bulmuştur. 

Söz konusu efsanede, bir ülkede padişahın isteği üzerine yemek 

yarışması düzenlenir. O tarihte insanlar dâhil hiçbir yaratılan, tuzun ne 

olduğunu bilmezken karınca bilir. Yaptığı yemeğe tuz ekler. Padişah, 

karıncaya bu lezzetin sırrını sorar. Karınca ağzında getirdiği bir parça 

tuzu padişaha sunar ve adının duz/tuz olduğunu söyler. 

Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan böcek türlerinden biri de 

arıdır. Gerek arkeolojik bulgular gerekse yazılı kaynaklar Türkler 

arasında arı ve balın önemli bir yer tuttuğunu gösterir. Türk kültüründe 

çalışkanlık niteliğiyle özdeşleşir. Şifa ve lezzet kaynağı olan balı nasıl 

ürettiği ise insanoğlu için hep bir merak konusu olmuştur. Arı (Demir, 

2013: 59) efsanesi bu merakı konu alır. İnsanlar arıları gözlemleyerek 

balı nasıl yaptıklarını anlamaya çalışır fakat başaramazlar. Ana arıyı 

alıp ona bu işin sırrını sorarlar ancak arı, bu sırrı vermez. İnsanlar da bu 

meselenin sırrını öğrenemeyeceklerini anlayınca vazgeçerler. Arı 

(Demir, 2013: 37) başlıklı diğer bir efsaneye göre arılar bal yapmanın 

sırrını Eyüp peygamberden öğrenmiştir.  

2.4. Sürüngenler 

Türkçe Sözlük’te ejderha, büyük yılan şeklinde geçen ejder/yılan 

efsanelere konu olmuş bir başka hayvandır. Türk halklarının arasında 

kötü ruhlu ve tabiat hadiselerini simgeleyen mitolojik bir varlık olarak 

düşünülür. Ağzından ateş püskürterek her şeyi yakabildiğine inanılır. 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 234 

 

Yılanın ceylana benzeyen, cüyür adı verilen bir hayvanla ya da öküz ile 

çiftleşmesinden doğmuştur. Kaos dünyasına bağlı olduğundan düzene 

karşı savaşır (Beydili, 2015: 191-193). 

Yılan, halk geleneğinde bazen olumlu bazen olumsuz yönleriyle 

değerlendirilir. Sözgelimi yolda bir yılana rastlamak ya da rüyada yılan 

görmek uğursuzluk, kötü haber alma gibi olumsuzluklara işaret eder. 

Öte yandan gizli hazinelerin koruyucusu, ıssız ve güvensiz mekânların 

bekçisi olduğuna inanılır. Masal ve efsane gibi çeşitli anlatmalarda 

yılan, iyileri ödüllendiren bir hayvandır (Boratav, 2016: 73). 

Anadolu’dan derlenen efsanelerde evi koruyan, ormanı her türlü 

zarardan korumaya çalışan yılanı öldürenler cezalandırılır. İnsanlara 

zarar vermeye çalışan yılanlar ise Allah’a yalvarma neticesinde taş 

kesilir. 

Ejderha (Demir, 2013: 102) adlı efsaneye göre çok büyük bir yılan köye 

doğru gelmektedir. Tüm köylü yılandan kaçışırken hamile bir kadın 

kaçamaz. Bir köşede Allah’a ya kendisini ya da yılanı taşa döndürmesi 

için yalvarır. Allah, kadının bu içten duasını kabul eder ve yılan orada 

taş kesilir. Efsaneye göre köyün yamacında halen bu taş kesilmiş yılan 

şekli görünmektedir. 

Yılanın, Türk halk kültüründe evin bekçisi, koruyucu olarak evcil bir 

hayvan olarak kabul edildiğini gösteren efsaneler de vardır. Ev Yılanı 

(Demir, 2013: 114) adlı efsanede Tandırgözler adı verilen ailenin 

evinde evcil yılanlar yaşar. Ev halkından kimse bu yılanlara dokunmaz. 

Ancak evin genç erkeklerinden biri askerden döner. Evde yılanların 

olduğundan haberdar değildir. Yılanları görünce korkar ve onları 

öldürür. Bunun üzerine nedeni bilinmeyen hastalığa yakalanıp ölür. 

2.5. Suda Yaşayanlar 

Suda yaşayan, omurgalı ve yumurtadan üreyen balık, bir motif olarak 

halk anlatılarına yansımış hayvanlardan biridir. Balığa semavi dinlerde 

kutsallık atfedilmiştir. Mitolojik dönemlerde kurtarıcı ve koruyucu bir 

rol üstlenmiş; refah ve bereket sembolü olmuştur.  
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Anadolu sahasından derlenen efsanelerde balıkla ilgili birçok inanışa 

rastlanmaktadır. Örneğin; Balıklı Çeşme (Demir, 2013: 66) efsanesine 

göre zengin bir beyin güzel bir kızı vardır. Bu kız, sevdiği erkek Abdi 

ile evlenemez. Kızın babası, karşı köyden zengin bir adamla 

evlendirmek ister. Düğün günü, atın üzerinden Abdi’nin yakınında 

durduğu çeşmenin içine düşer ve kaybolur. Abdi de Allah’a yalvarır ve 

bir taşa dönüşür. Bu taşın altından su akmaya ve içinden balıklar türer. 

Yöre halkının inanışına göre bu balıkları yiyenler hastalanır. 

Bazı efsanelerde balıklar, insanoğlunun hastalıklarına şifa kaynağı 

olmuştur. Doktor Balıklar (Demir, 2013: 98) efsanesinde Sivas’ın 

Kangal yöresinde yaşayan güzel bir kız, deri hastalığına yakalanır. 

Hastalığın çaresini bulamazlar. Hasta kız, bu yörede bulunan bir suya 

girer ve balıklar kızın yaralarını iyileştirir. Bu suyun halen cilt 

hastalıklarına iyi geldiği söylenir. 

Asker Balıklar (Demir, 2013: 37) efsanesinde balığın bir kurtarıcı rolü 

üstelenerek insanlara güç durumlarda yardım etmesi anlatılır. Somuncu 

Baba türbesinin önündeki havuzda balıklar yaşar. 1974 Kıbrıs Harekâtı 

zamanında yöre halkı bu balıkların kaybolduklarını; savaş bitince geri 

döndüklerini fark eder. Bundan dolayıdır ki bu balıklara kimse 

dokunmamakta ve balıkların huzurunda iyi dileklerde bulunulmaktadır. 

SONUÇ 

Anadolu’dan derlenmiş efsanelerde pek çok hayvan farklı yönleri ile 

kendine yer geniş bulmuştur. Halk edebiyatı kolunun önemli bir 

malzemesi olan hayvanlar, mitik dönemlerden süregelen birikimin, 

Anadolu insanının hayal gücüyle birleşmesi sonucu zengin bir anlatıma 

dönüşmüştür. Türk kültür tarihinde hayvanlara yüklenen işlevler, 

hayvanların sembolize ettiği olumlu ya da olumsuz özellikler 

bulunmaktadır. Bu niteliklerin efsanelerde yer alan hayvanlarda benzer 

şekilde işlendiği açıkça görülmektedir. Örneğin, Dede Korkut 

Hikâyeleri’nde geçen Kurt yüzü mübarekdür cümlesi kurdun 

kutsallaştırıldığını gösterir. Bu bağlamda aynı kutsallığı “Aziz Baba ve 

Morali Camisi” isimli efsanede de bulmak mümkündür. Söz konusu 
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efsanede Aziz Baba kurtların mübarek yüzlerini gördükten sonra onları 

avlayamaz. 

Kimi efsanelerde hayvanların, değişim ve dönüşümlerinin açıklandığı 

görülür. Ayrıca halkın hayvanlarla ilgili inanışların kökenine ait bilgiler 

bulmak mümkündür. Bunun yanı sıra bazı hayvanların yaratılışları ve 

biyolojik özellikleri de efsanelere konu edilmiştir. Örneğin; “Yılan ve 

Şeytan” efsanesinde Tanrı, Âdem ile Havva’yı kandırıp yasak meyveyi 

yemesine sebep olduğu için yılanı kıyamete kadar yeryüzünde 

süründürmekle cezalandırır. “Çınar Ağacı ve Yılanın Genç Kalması” 

adlı efsanede ise yılanın deri değiştirerek genç kalmaya devam etmesi, 

karganın ağzındaki gençlik suyunun yılanın üzerine dökülmesine 

bağlanır. 

İncelenen efsane metinlerinden hareketle hayvanların hem olumlu hem 

de olumsuz nitelikleriyle kullanıldığı söylenebilir. Sözgelimi; baykuş, 

konu edildiği efsanelerde felaketi, kötülük ve perişanlığı sembolize 

ederken geyik motifinin yer aldığı efsanelerde geyiği avlayan kişinin 

nesli kurur, perişan olur. 

Sonuç olarak anlatılan efsanelerde hayvan figürlerinden sembolik 

olarak yararlanılmış ve böylelikle söz konusu semboller hem anlatıcı 

hem de dinleyicinin hafızasına kolay silinmeyecek şekilde işlemiştir. 
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ÖZET:  

Değerler; bireylere saygı, sevgi, hoşgörü, anlayış gibi pek çok temel 

duyguyu kazandıracağı için bireylerin topluma uyum sağlamaları 

noktasında da etkili rol oynayacaktır. Bu açıdan sosyal bilgiler 5. ve 6. 

sınıf ders kitaplarında yer alan okuma metinlerindeki değerlerin 

tespitini amaçlayan bu çalışma oldukça önem taşımaktadır. Ele alınan 

çalışmanın yöntemi, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan 

doküman incelemesi olarak belirlenmiştir. Çalışma verilerinin elde 

edilme sürecinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle beş yıl 

süreyle kullanımına izin verilen sosyal bilgiler 5. ve 6. sınıf ders 

kitapları kaynak olarak kullanılmıştır. Çalışma verilerinin analizinde 

nitel veri analiz tekniklerinden biri olan betimsel analiz tekniği tercih 

edilmiştir. Bu esnada, sosyal bilgiler 5. ve 6. sınıf ders kitaplarında yer 

alan okuma metinlerindeki değerler incelenmiş, birtakım ilişkilendirme 

ve değerlendirmeler yapılarak analiz işlemi yürütülmüştür. Böylelikle 

çalışma bulgularına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; 

sosyal bilgiler 5. sınıf ders kitabında, “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ile 

“Küresel Bağlantılar” öğrenme alanlarında, 6.sınıf ders kitabında ise, 

“Kültür ve Miras” ile “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme 

alanlarında okuma metinlerine yer verilmediği görülmüştür. Okuma 

metinlerinde yer alan değerlerin hem öğrenme alanları bazındaki 

dağılımları hem de kullanım yoğunluğu açısından ele alınışları 

incelenmiştir. Bu kapsamda okuma metinlerinde genel olarak 

Sorumluluk, Dayanışma, Duyarlılık gibi değerler üzerine 

yoğunlaşıldığı, Estetik, Barış gibi değerlere ise daha az yer verildiği 

görülmüştür. Bağımsızlık, Özgürlük, Vatanseverlik gibi değerlerin ise 
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metinlerde yer almadığı tespiti yapılmıştır. Okuma metinlerindeki 

değerlerin yansıma durumları ele alınarak metinlerin etkililik derecesi 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmanın 

alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Sosyal bilgiler ders kitapları, 

Değerler, Okuma metinleri 

Abstract: 

Values; Since it will provide individuals with many basic feelings such 

as respect, love, tolerance and understanding, it will also play an 

effective role in the adaptation of individuals to society. In this respect, 

this study, which aims to determine the values in the reading texts in 

social studies 5th and 6th grade textbooks, is very important. The 

method of the study under consideration is determined as document 

review, which is one of the qualitative research approaches. In the 

process of obtaining the study data, social studies 5th and 6th grade 

textbooks, which are allowed to be used for five years as of the 2018-

2019 academic year, were used as sources. In the analysis of the study 

data, descriptive analysis technique, which is one of the qualitative data 

analysis techniques, was preferred. In the meantime, the values in the 

reading texts in the social studies 5th and 6th grade textbooks were 

examined, and some associations and evaluations were made and the 

analysis process was carried out. Thus, the study findings were reached. 

As a result of the findings obtained; In the social studies 5th grade 

textbook, it was seen that reading texts were not included in the "People, 

Places and Environments" and "Global Connections" learning areas, 

and in the 6th grade textbook, in the "Culture and Heritage" and 

"People, Places and Environments" learning areas. They are preferred 

areas both because of the use of the values in the reading texts in 

learning areas and because of their use. In these reading texts, while 

focusing on values such as Solidarity, there is less room for values such 

as Aesthetics and Peace. It happened in the event of being included in 

texts with high values such as Independence, Freedom, Patriotism. 

Better examples of topics and those to be designed and designed in 

reading texts applicable to the textbook can be utilized. 
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1. GİRİŞ 

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, bireylerin içinde 

yaşadıkları topluma uyumunu zorlaştırmakta ve birtakım değerlerin 

kazanılması aşamasında da onlara bir gereklilik oluşturmaktadır. Bu 

sebeple değerlerin insanlık için önemli bir noktada bulunduğunu ifade 

edebiliriz. Bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarındaki standart ya 

da ölçüler olarak kabul edilen değerler, istek ve beğeniler 

doğrultusunda belirli bir fayda gözetilerek oluşturulmaktadır. Değerler, 

toplumsal davranışların iyi-kötü veya istenilen düzeyde olup 

olmadığını ortaya çıkarmakta bu açıdan da toplumsallaşma süreci 

içerisinde bu değerlerin bireyler tarafından edinimi hedeflenmektedir 

(İçli, 2002; Ulusoy, 2007). Böylelikle değer eğitiminin önemi gündeme 

gelmektedir.  

Değer eğitimi sorumluluk, sevgi ve karakter eğitimi konusunda 

bireylere destek olarak girişimci bireyler yetiştirmeyi, etkili bir okul 

kültürü oluşturmayı ve toplumun düzenini sağlamayı hedeflemektedir 

(Aydın ve Akyol Gürler 2012). Bu özellikleri açısından değer 

eğitiminin gereklilik arz eden bir konu olacağını ifade etmek yerinde 

olacaktır. Değerlerin bireylere kazandırılma süreci ailede başlıyor olsa 

da daha sistemli aşamasını okullar üstlenmiştir. Dolayısıyla okullar 

öğretim programlarını kullanarak sistemli ve planlı bir biçimde 

değerlerin kazandırılmasına yarımcı olacak (Kardaş ve Cemal, 2017) 

böylelikle değer aktarım süreci dersler yardımıyla gerçekleştirilecektir. 

Değer aktarım sürecinde etkili olan derslerden biri de Sosyal bilgilerdir.  

Sosyal bilgiler, eğitim programı için belirlenen amaçlara erişim 

sağlayabilmek için birey ve toplumla ilişkili olan bilim disiplinlerinin 

bir araya geldiği, bireylerin fiziksel ve sosyal dünyaya karşı 

hazırlandığı bir çalışma alanı olarak tanımlanmıştır (Doğanay, 2005). 

Çok disiplinli bir yapıya sahip olan sosyal bilgiler; tarihsel niteliği, 

farklı kültür ve hayat hikâyelerini ele alması yönüyle değerlerin edinimi 

esnasında da kullanılmaktadır (Kan, 2010). Değerlerin iletiminde ders 

kitaplarının etkililiği ortaya çıkmaktadır. Eğitimin vazgeçilmez 

unsurlarından biri olan ders kitapları, kolaylıkla ulaşılabilen öğretim 
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materyalleri arasında yerini almaktadır. Ders kitapları, verilen derse 

ilişkin bilgilerin öğrencilere kazandırılmasını amaçlarken diğer taraftan 

da kültür ve değerlerin iletiminde etkin rol oynamaktadır (Evrim ve 

Kafadar, 2004). Bu yönüyle sosyal bilgiler ders kitapları, değerlerin 

kazandırılması aşamasında işlevsel bir konumda bulunmaktadır. 

Sosyal bilgiler, insanlığa karşı sorumlu ve etkin vatandaş yetiştirmeyi 

hedeflediği için ders kitaplarının da bu fikir kapsamında hazırlanacağı 

akıllara gelmektedir. Dolayısıyla sosyal bilgiler ders kitaplarında yer 

alan okuma metinleri, etkinlikler, haber köşeleri ve değerlendirme 

çalışmaları gibi içeriklerin değerleri iletebilecek nitelikte olduğunu 

ifade edebiliriz. Değer aktarım sürecinde yer alan ders içeriklerinden 

biri de okuma metinleridir. Okuma metinleri dilimizin en güzel 

kullanım örneklerini barındırdığı için değer aktarımına da imkân 

vermektedir. Çünkü okuma metinleri aracılığıyla bireylere vatandaş 

olmanın gerekleri öğretilirken bunun yanı sıra bireylerin edinecekleri 

ulusal ve evrensel değerlere yönelik ipuçları da verilmektedir. Bu 

sayede öğrenciler, okuma metinlerinde kullanılan dil yardımıyla toplum 

tarafından benimsenmiş ortak değerleri kazanarak kişiliklerini 

oluşturmaktadır (Ekinci Çelikpazu ve Aktaş, 2011). Öğrencilerin 

konuyu daha iyi kavramalarını sağlamak adına sosyal bilgiler ders 

kitaplarına yerleştirilen okuma metinleri hem kitaplarda verilen 

konuları desteklenmekte hem de öğrencilere kazandırılması gereken 

pek çok değeri yansıtmaktadır. Bu hususta öğrencilere yardımcı olacağı 

düşünülen okuma metinlerinin detaylı ele alınmasının gerekliliği 

gündeme gelmektedir.  

Araştırmanın amacı ve önemi 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşanan değişimler, bireylerin 

güven ve huzur içinde yaşamalarını zorlaştıracağı için değişim ve 

gelişmelere adapte olmalarını da gerekli kılacaktır. Bu noktada 

bireylere saygı, sevgi, hoşgörü, anlayış gibi pek çok temel duygunun 

kazandırılmasına yardımcı olan değerler eğitiminin de önemi ortaya 

çıkacaktır. Sosyal bilgiler dersinin değerlerin iletiminde etkili rol 

oynaması, bu çalışmanın yapılma gerekliliğini ortaya koyacaktır. Bu 

çalışmada, sosyal bilgiler 5. ve 6. sınıf ders kitaplarında yer alan okuma 

metinlerinin hangi değerleri ilettiği tespit edilerek bu değerlerin 
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dağılımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Aynı zamanda öğretim 

programında yer alan değerlerin ders kitaplarına yansıma durumları ele 

alınmış, metinlerin bu anlamda etkililik derecesi de belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmanın emsal teşkil 

edeceği ve alana katkı sağlayacağı düşünüldüğü için bu durum yapılan 

çalışmayı önemli kılacaktır.  

Bu çalışmanın problemi olarak, “Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer 

alan okuma metinlerine değerlerin yansıma biçimi nasıldır”? sorusu 

belirlenmiştir. Belirlenen çalışma problemine yönelik olarak da 

birtakım alt problemler hazırlanmış ve bu problemlere de yanıtlar 

aranmıştır: 

1. Sosyal bilgiler 5. sınıf ders kitabında yer alan okuma 

metinlerinde değerlere ne ölçüde yer verilmiştir?  

2. Sosyal bilgiler 6. sınıf ders kitabında yer alan okuma 

metinlerinde değerlere ne ölçüde yer verilmiştir?  

Sınırlılıklar 

Araştırma sürecinde meydana gelen sınırlılıklardan ilki, Millî Eğitim 

Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu kararınca beş yıl süreyle 

kullanımına izin verilen sosyal bilgiler ders kitapları çalışma sürecine 

dahil edilerek kaynak olarak kullanılmıştır. Bu kitaplar; 

• Sosyal Bilgiler 5. sınıf Anadol Yayıncılık,  

• 6. sınıf Anadol Yayıncılığa ait ders kitaplarıdır. 

Bir diğer sınırlılık ise; Sosyal bilgiler ders kitapları içerisinde yer alan 

okuma metinleri çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 

2. YÖNTEM 

Araştırma Deseni  

Nitel araştırma kapsamında tasarlanan ve sosyal bilgiler 5. ve 6.sınıf 

ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin değerler yönüyle 

incelendiği bu çalışmada birinci dereceden dokümanlara ulaşıldığı için 

doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Doküman incelemesi 

veya analizi olarak da bilinmekte olan bu yöntem; hem tek başına bir 

araştırma yöntemi olarak değerlendirilen hem de diğer nitel 

yöntemlerin ele alındığı durumlar için ek bilgi kaynağı sunan bir 
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yöntemdir. Bu yöntem, araştırılmak istenen olgu veya olaylara ilişkin 

bilgi içerikli yazılı materyallerin analizlerini de içermektedir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2018;189). Nitel araştırma kapsamında yer alan doküman 

analizi, anlam çıkarmak, ilgili konuya yönelik bir anlayış oluşturmak, 

ampirik bilginin geliştirmesini sağlamak amacıyla verilerin incelenip 

yorumlanmasını gerekli kılmaktadır (Corbin ve Strauss, 2008; Akt. 

Kıral, 2020;173). Bu noktadan hareketle sosyal bilgiler 5. ve 6.sınıf ders 

kitaplarındaki okuma metinlerinde yer alan değerler belirlenerek 

araştırma probleminin anlaşılırlığı sağlanmaya çalışılmıştır.   

Verilerin Toplanması  

Çalışmada doküman incelemesi yönteminin tercih edilmesi sebebiyle, 

araştırmacı gözlem ve görüşme yolunu kullanmadan verileri elde 

etmeyi hedefleyecek böylelikle eğitimde kullanılan ders kitabı, 

program, okul içerisinde ve dışında yapılan yazışma işlemleri gibi 

belgeler veri kaynağı olarak değerlendirilecektir (Yıldırım ve Şimşek, 

2018). Dolayısıyla, çalışma süreci içerisinde beş yıl süreyle kullanımına 

izin verilen sosyal bilgiler 5. ve 6. sınıf ders kitapları verilerin 

toplanması aşamasında kaynak olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Analizi  

Çalışmada doküman olarak sosyal bilgiler ders kitaplarının 

belirlenmesi ve değerler açısından incelenmesi sonucunda birtakım 

verilere ulaşılmıştır. Ulaşılan veriler, nitel veri analiz tekniklerinden 

biri olan betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analiz sürecinde, 

ulaşılan veriler düzenlenip yorumlanarak okuyucuya aktarılmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2018).  Aynı işlem, çalışmada elde edilen verilere 

yönelik olarak da uygulanmakta, yapılan ilişkilendirme ve 

değerlendirmelerle birlikte analiz işlemi gerçekleştirilmektedir. 

3. BULGULAR 

Araştırma kapsamında sosyal bilgiler 5. ve 6. sınıf ders kitaplarında yer 

alan okuma metinleri değerler açısından incelenmiştir. İncelemeler 

sonucunda erişilen bulgular, aşağıda başlıklar halinde yer almıştır:  
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3.1. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Okuma 

Metinlerinde Yer Verilen Değerlere Yönelik Bulgular 

5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan 12 okuma metni, sosyal 

bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerler açısından 

incelenmiştir.  Okuma metinlerince iletilen değerler Tablo 1.’de 

belirtilmiştir. 

Tablo 1. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Okuma Metinlerinde Yer 

Alan Değerler 

Öğrenme 

Alanı 

Konu 

Başlığı 

Okuma 

Metni 
Ulaşılan Değerler f 

Birey ve 

Toplum 

Yeni 

Okulum 

1.Okuma 
metni (s. 

14-15) 

* Tasarruf                  * Temizlik 

12 

* Saygı * Çalışkanlık              

* Sorumluluk              * Dayanışma 

* Duyarlılık     * Sevgi                       

* Hoşgörü  

* Yardımseverlik  

* Aile Birliğine Önem Verme 

* Sağlıklı Olmaya Önem Verme 

Hak ve 

Sorumlulu

klarımız 

1.Okuma 

metni (s. 

18) 

* Temizlik * Çalışkanlık 

10 

* Dayanışma    * Sevgi                       

* Duyarlılık                * Saygı                       

* Sorumluluk * Hoşgörü 

* Yardımseverlik      

* Aile Birliğine Önem Verme  

Kültür ve 

Miras 

Uygarlıkla

rı 

Öğreniyor

um 

1.Okuma 

metni (s. 

34) 

* Duyarlılık  

4 
* Çalışkanlık  

* Estetik  

* Sorumluluk  

2.Okuma 
metni (s. 

37) 

* Dayanışma             * Hoşgörü                      

11 

* Saygı                  * Dürüstlük 

* Çalışkanlık * Duyarlılık                

* Adalet                      * Eşitlik 

* Sorumluluk * Sevgi 

* Yardımseverlik        

Kültürüm

üzü 

Tanıyalım 

1.Okuma 

metni (s. 

52-53) 

* Sevgi  * Hoşgörü 

10 

* Saygı * Barış                                                  

* Duyarlılık * Sorumluluk 

* Dayanışma  

* Misafirperverlik 

* Yardımseverlik        

* Sağlıklı Olmaya Önem Verme 

* Bilimsellik  3 
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Bilim, 

Teknoloji 

ve 

Toplum 

Doğru ve 

Güvenilir 

Bilgi 

1.Okuma 

metni (s. 

101) 

* Çalışkanlık  

* Dürüstlük 
 

Sanal 

Ortamda 
Güvenlik 

1.Okuma 

metni (s. 
105) 

* Dayanışma *Dürüstlük 

7 

* Sorumluluk *Bilimsellik 

* Duyarlılık  

* Yardımseverlik     

* Aile Birliğine Önem Verme  

Üretim, 

Dağıtım 

ve 

Tüketim 

Ekonomi 

ve Sosyal 

Hayat 

1.Okuma 

metni (s. 

131-132) 

* Sorumluluk             * Sevgi                       

9 

* Duyarlılık * Saygı 

* Hoşgörü * Çalışkanlık 

* Dayanışma   

* Yardımseverlik                 
 

* Aile Birliğine Önem Verme  

Bilinçli 
Tüketici 

1.Okuma 

metni (s. 

144-145) 

* Tasarruf                   * Dürüstlük 

6 

* Adalet  

* Duyarlılık  

* Sorumluluk  

* Yardımseverlik 

2.Okuma 

metni (s. 

147-148) 

* Sorumluluk 

* Tasarruf 

* Dürüstlük 

* Duyarlılık 

* Adalet              

 

5 

Etkin 

Vatandaş

lık 

Halka 

Hizmet 
Veren 

Kurumlar 

1.Okuma 

metni (s. 
158-159) 

* Bilimsellik 
* Sorumluluk 

 

2 

Bayrağımı

z ve 

İstiklal 
Marşımız 

1.Okuma 

metni (s. 

173) 

* Sevgi  

* Saygı 

* Sorumluluk 

* Duyarlılık 
* Hoşgörü 

 

5 

                                                          84 

Tablo 1. de, 5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki okuma metinleri 

değer yönüyle incelenmiş ve incelemeler neticesinde “İnsanlar, Yerler 

ve Çevreler” ile “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanlarında okuma 

metinlerine yer verilmediği belirlenmiştir. Okuma metinleri, konuların 

öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılmasına yardımcı olacağı için 

önemli kabul edilmektedir. Dolayısıyla verilen iki öğrenme alanı 

içerisinde okuma metinlerinin yer almayışı ders kitabındaki konuların 

anlaşılması açısından bir eksiklik olarak nitelendirilebilir. Tabloda 

değerlerin okuma metinlerine göre dağılımları incelendiğinde, en fazla 

değere “Kültür ve Miras” öğrenme alanında (f=25) ve “Birey ve 
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Toplum” öğrenme alanında (f=22) yer verildiği görülmüştür. Öğrenme 

alanları içerisinde en az değeri ise “Etkin Vatandaşlık” öğrenme alanı 

(f=7) barındırmaktadır. Buradan yola çıkarak kimi öğrenme alanındaki 

okuma metinlerinde değerlere yoğun olarak, kimilerinde ise çok az yer 

verildiği bazılarında ise okuma metnine dahi yer verilmediği bu sebeple 

de değerlere ulaşılmadığı saptanmıştır. Böylelikle ders kitabındaki hem 

okuma metinlerinin hem de yer alan değerlerin dengeli bir dağılım 

göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır.  Ayrıca, 2005 Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programında yer almasına rağmen 2018 programından 

çıkarılan “Hoşgörü”, “Misafirperverlik”, “Temizlik” ve “Sağlıklı 

Olmaya Önem Verme” değerlerinin tamamının da okuma metinlerinde 

halen yer aldığı bulgusu tespiti yapılmıştır.  

Grafik 1. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Okuma 

Metinlerinde Değerlerin Dağılımı 

 

Grafik 1. İncelendiğinde, okuma metinlerinde en fazla “Duyarlılık” ve 

“Sorumluluk” değerlerine yer verildiği, en az ise, “Eşitlik”, Estetik” ve 

“Barış” değerlerinin ele alındığı belirlenmiştir. Milli bilinci yansıtan 

“Bağımsızlık”, “Özgürlük” ve “Vatanseverlik” değerlerine ise yer 
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verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle milli bilinci uyandıracak, 

diri tutacak değerlerin okuma metinlerinde yer almamış olması 

öğrenciler açısından büyük eksiklik olarak düşünülebilir. Bu kapsamda 

sosyal bilgiler ders kitaplarındaki okuma metinlerinin değerler 

açısından zengin nitelikte olmadığı söylenebilir.    

3.2. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Okuma 

Metinlerinde Yer Verilen Değerlere Yönelik Bulgular 

6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan 8 okuma metni, sosyal 

bilgiler dersi öğretim programındaki değerler açısından incelenmiştir.  

Okuma metinlerince iletilen değerler Tablo 2.’de verilmiştir.  

Tablo 2. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Okuma Metinlerinde Yer 

Alan Değerler 

Öğrenme 

Alanı 

Konu 

Başlığı 

Okuma 

Metni 
Ulaşılan Değerler f 

Birey ve 

Toplum 

Sorunlara 

Çözüm 

Buluyorum 

1.Okuma 

metni (s. 

26-27) 

* Tasarruf                  * Dayanışma 

10 

* Duyarlılık                * Sevgi                       

* Çalışkanlık * Saygı                       

* Sorumluluk * Özgürlük 

* Adalet    
* Yardımseverlik                        

 

Bilim, 

Teknoloji 

ve 

Toplum 

Sosyal 

Bilimlerin 
Toplum 

Hayatına 

Etkisi 

1.Okuma 

metni (s. 

126-127) 

* Bilimsellik * Dürüstlük 

9 

* Sorumluluk * Estetik 

* Çalışkanlık * Hoşgörü 

* Duyarlılık  

* Dayanışma 
* Yardımseverlik     

 

2.Okuma 

metni (s. 

133) 

* Sevgi * Hoşgörü 

8 

* Çalışkanlık * Sorumluluk 

* Dayanışma * Bilimsellik 

* Yardımseverlik 

* Misafirperverlik      
 

Üretim, 

Dağıtım 

ve 

Tüketim 

Vergimi 
Ödüyorum 

1.Okuma 

metni (s. 
182) 

* Sorumluluk             * Hoşgörü 

6 

* Tasarruf  

* Dayanışma   

* Yardımseverlik        
 

* Aile Birliğine Önem Verme 

Nitelikli 
İnsan Gücü 

1.Okuma 

metni (s. 
185-186) 

* Çalışkanlık * Sevgi 

9 

* Dayanışma     * Hoşgörü 

* Duyarlılık * Sorumluluk 

* Yardımseverlik 
 

* Vatanseverlik 
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* Aile Birliğine Önem Verme  

Etkin 

Vatandaş

lık 

Toplumsal 
Hayatımızd

a 

Demokrasin

in Önemi 

1.Okuma 

metni (s. 

214-215) 

* Özgürlük  * Dayanışma  

8 

* Eşitlik * Hoşgörü 

* Adalet * Dürüstlük 

* Yardımseverlik       

* Aile Birliğine Önem Verme 

Toplumsal 

Hayatta 
Kadının 

Yeri 

1.Okuma 
metni (s. 

222-223) 

* Sevgi  * Özgürlük 

8 

* Saygı * Eşitlik 

* Sorumluluk * Hoşgörü    

* Dayanışma  

* Yardımseverlik   

 

Küresel 

Bağlantıl

ar 

Türk 

Cumhuriyetl

eri ve 
Komşu 

Ülkelerle 

İlişkiler 

1.Okuma 

metni (s. 
239) 

* Duyarlılık * Hoşgörü 

7 

* Barış * Sevgi 

* Dayanışma * Saygı 

* Yardımseverlik       

                                                             65 

Tablo 2. incelendiğinde, 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki “Kültür 

ve Miras” ile “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanlarında 

okuma metinlerine yer verilmediği görülmüştür. Özellikle kültürel 

mirasın ve çevreye yönelik bilincin kazandırılmasında önemli rol 

oynayan bu öğrenme alanlarında okuma metinlerine yer 

verilmemesinin öğrencilerin pek çok değer kazanımı açısından eksiklik 

yaşamalarına neden olacağı söylenebilir. Tabloda değerlerin okuma 

metinlerine göre dağılımları incelendiğinde, en fazla değerin “Bilim, 

Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı (f=17) ile “Etkin Vatandaşlık” 

öğrenme alanında (f=16) yer aldığı görülmüştür. Öğrenme alanları 

içerisinde en az değere ise “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanında 

(f=7) yer vermiştir. Bu kapsamda öğrenme alanlarında değerlere yer 

verme düzeyinin yetersiz olduğu söylenebilir. Böylelikle ders 

kitabındaki okuma metinlerinde zengin bir değer dağılımının olmadığı 

belirlenmiştir.  Ayrıca, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programında 

yer almasına rağmen 2018 programından çıkarılan “Hoşgörü”, 

“Misafirperverlik”, “Temizlik” ve “Sağlıklı Olmaya Önem Verme” 

değerlerinden yalnızca “Hoşgörü” ve “Misafirperverlik” değerlerinin 

okuma metinlerinde yer bulduğu tespiti yapılmıştır.  
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Grafik 2. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Okuma 

Metinlerinde Değerlerin Dağılımı 

 

Grafik 2. incelendiğinde, okuma metinlerinde en fazla “Dayanışma”, ve 

“Yardımseverlik” değerlerine, en az ise, “Estetik”, “Vatanseverlik” ve 

“Barış” değerlerine yer verildiği tespit edilmiştir. “Bağımsızlık” 

değerine ise okuma metinlerinde yer verilmemiştir. Özellikle “Barış” 

ve “Vatanseverlik” değerlerinin okuma metinlerinde yok denecek kadar 

az, “Bağımsızlık” değerinin ise hiç yer almıyor olmasının çocuklarda 

milli bilincin oluşturulması kapsamında bir eksiklik oluşturacağı 

söylenebilir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sosyal bilgiler 5. ve 6. sınıf ders kitaplarında yer alan okuma metinleri 

değerler yönüyle incelendiğinde birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 

sonuçlara aşağıda yer verilmiştir: 

5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki okuma metinleri değerler 

yönüyle incelendiğinde; “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ile “Küresel 
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Bağlantılar” öğrenme alanları içerisinde okuma metinlerine yer 

verilmediği için değerlere ilişkin bir yansımadan da söz 

edilmemektedir. Okuma metinlerine yer verilen öğrenme alanları 

değerler yönüyle incelendiğinde; en fazla değerin “Kültür ve Miras” ve 

“Birey ve Toplum” öğrenme alanlarında, en az değerin ise “Etkin 

Vatandaşlık” öğrenme alanı içerisinde yer aldığı görülmektedir. 

Ulaşılan sonuçlara benzer şekilde Aktan ve Padem (2013)’ in 

çalışmasında da en fazla değerin “Adım Adım Türkiye”, “Hepimizin 

Dünyası” ve “Haklarımı Öğreniyorum” temalarında bulunduğu ki bu 

bulgunun özellikle bir ve ikinci öğrenme alanlarını kapsaması çalışma 

bulgularıyla paralellik göstermektedir.  

Ayrıca yapılan çalışmada en fazla “Duyarlılık” ve “Sorumluluk” 

değerlerine, en az ise “Eşitlik”, “Barış” ve “Estetik” değerlerine yer 

verildiği sonucuna ulaşılmıştır. “Bağımsızlık”, “Özgürlük” ve 

“Vatanseverlik” değerlerine ise okuma metinlerinde yer verilmediği 

belirlenmiştir. Bu durumun milli birlik ve beraberlik ile milli bilincin 

oluşturulmasına katkı sağlanması aşamasında yetersiz bir aktarıma 

sebep olacağı söylenebilir. Literatür tarandığında, Aktan ve Padem 

(2013)’in yapmış oldukları çalışmada, 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 

içerisinde yer alan okuma metinlerde en fazla sorumluluk, 

yardımseverlik, sevgi, dayanışma, barış değerlerine yer verildiği 

görülmüş, özellikle sonuçlar arasında sorumluluk değerine yer veriliyor 

olması yapılan çalışma bulgusu ile paralellik göstermiştir. Fakat aynı 

çalışmada, okuma metinlerinde en az açık fikirli olmak, aile birliğine 

önem vermek, güvenirlik, idealist olma, milli birlik şuuru, nezaket, 

özgürlük, özgüven, sabırlı olmak, temizlik ve yeniliklere açık olmak 

değerlerine yer veriliyor olması, çalışma bulgusu ile farklılık 

göstermektedir. Aynı zamanda okuma metinlerinde bağımsızlık, 

duyarlılık, dürüstlük, hoşgörü, misafirperverlik ve sağlıklı olmaya 

önem verme değerlerine metinlerde yer verilmiyor olması, çalışma 

bulgusunu destekler niteliktedir. Aslan’ın 2007 yılında yapmış olduğu 

çalışmada ise, ilköğretim birinci kademedeki öğrencilere en yüksek 

düzeyde kazandırılacak olan değerin aile birliğine önem verme değeri 

olması, en düşük düzeyde kazandırılacak olan değerin ise sorumluluk 

değeri olması ile Baki (2019)’nin çalışma bulguları, yapılan çalışmanın 

bulguları ile örtüşmemektedir.  
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Bir başka bulguda ise, 2018 programında yer almayan değerlerin 

okuma metinlerinde hâlen yer alıyor olmasıdır. Bu bulgudan hareketle 

Aktan ve Padem (2013) ile Aral (2008)’ın yapmış oldukları 

çalışmalarda ise bu değerlere yer verilmediği ortaya çıkarılmıştır.  

6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki okuma metinleri değerler 

yönüyle incelendiğinde; “Kültür ve Miras” ile “İnsanlar, Yerler ve 

Çevreler” öğrenme alanları içerisindeki okuma metinlerine yer 

verilmediği için değerlere ilişkin bir yansıma da söz konusu değildir. 

Okuma metinlerine yer verilen öğrenme alanlarından en fazla değerin 

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı ile “Etkin Vatandaşlık” 

öğrenme alanında, en az değerin ise “Küresel Bağlantılar” öğrenme 

alanında yer aldığı görülmüştür. Aktan ve Padem (2013)’ in temalar 

bazında incelemiş olduğu çalışmasında en fazla “Etkin Vatandaşlık” 

öğrenme alanında değere rastlanmış olması, çalışma bulguları ile 

benzeşmektedir.  

Yapılan çalışmada okuma metinlerinde en fazla “Dayanışma” ve 

“Yardımseverlik” değerlerine, en az ise “Estetik”, “Vatanseverlik” ve 

“Barış” değerlerine yer verildiği, “Bağımsızlık” değerine ise metin 

içlerinde yer verilmediği tespit edilmiştir. Şen (2008)’in 6. sınıf Türkçe 

ders kitaplarındaki metinleri incelediği çalışmasında, metinlerde en 

fazla yer alan değerler arasında sevgi değerinin yer alması çalışma 

bulgularıyla örtüşmezken, en az iletilen değerler arasında ise barış 

değerinin olması çalışmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Ayrıca 

Baki’nin 2019 yılında yapmış olduğu çalışmada 6. sınıf ders kitabında 

yer alan metinlerde en az yer verilen değerler arasında barış değerinin 

bulunması çalışma sonuçları ile benzer nitelik taşımaktadır. Bu 

durumdan farklı olarak, Şakiroğlu’nun (2020) çalışmasında ise 

iyilikseverlik, güvenlik, evrenselcilik, hazcılık ve gelenek değerlerinin 

en fazla kullanılan değerler arasında yer alması çalışma bulgularıyla 

benzerlik göstermezken, en az kullanılan değerler arasında başarı 

değerinin yer aldığı bulgu ise çalışma bulgusu ile benzeşmektedir. 

Çalışmanın bir diğer bulgusu ise, 2018 programında yer almayan 

değerlerden yalnızca “Hoşgörü” ve “Misafirperverlik” değerlerinin 

okuma metinlerinde yer bulduğu tespiti yapılmıştır. Şen (2008)’ in 

çalışma sonuçlarında misafirperverlik değerine yer verilmesi, Balık 
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(2016)’ın çalışmasında ise hoşgörü değerine yer verilmiş olması 

yapılan çalışma bulgularını destekler niteliktedir.  

Genel olarak, 5. ve 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı içerisindeki 

incelenen 20 okuma metninin değerler yönüyle yetersiz kaldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun sebebi olarak toplumun değer 

ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmaması ve öğretim programındaki 

değerlerin baz alınmaması durumları gösterilebilir. Aynı zamanda 

okuma metinlerinde yeterli düzeyde değere yer verilmemiş olması, 

öğrencileri doğru davranışlara yönlendirecek içeriklerinde okuma 

metinlerine istenilen derecede yansıtılmadığı düşüncesini ortaya 

çıkaracaktır.  

Sonuç olarak, sosyal bilgiler ders kitaplarındaki okuma metinlerinin 

değerler yönüyle incelenmesi, hem okuma metinlerindeki değer 

dağılımını hem de programda yer alan değerlerin ders kitaplarına ne 

ölçüde yansıdığını ortaya koyacağı için mevcut durum belirlenmiş 

olacaktır. Bu kapsamda yapılan çalışma, hazırlanacak sosyal bilgiler 

ders kitapları için örnek teşkil edecek ve araştırmacılara katkılar 

sağlayacaktır. 

ÖNERİLER 

Araştırmacılara yönelik öneriler; 

• Sosyal bilgiler ders kitapları değerlere yönelik incelenirken 

haber köşesi ve etkinlikler açısından da değerlendirilebilir.  

• Okuma metinlerine yansıyan değerlerin öğrenciler tarafından 

kazanım durumları incelenebilir. 

• Okuma metinlerinde yer almayan veya çok az yer verilen 

değerlerin öğrenciler açısından durumlarını belirleyecek 

çalışmalar yapılabilir. 

 

Kitabı hazırlayanlara yönelik öneriler; 

• Ders kitaplarındaki okuma metinleri hazırlanırken toplumun 

değer ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. 
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• Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlere uygun 

okuma metinleri oluşturulmalıdır. 

• Her bir öğrenme alanı dikkate alınarak uygun okuma metinleri 

oluşturulmalı ve bu kapsamda okuma metinlerinde 

kazandırılması gereken değerlere yer verilmelidir. 

• Okuma metinleri değerler açısından zenginleştirilmelidir. 

• Özellikle milli birlik ve beraberliği yansıtan, milli bilinci ön 

plana çıkarak değerlere okuma metinlerinde daha fazla yer 

verilmelidir. 
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ÖZET  

Çocuklarımız, toplumun gelişiminde ve geleceğinde önemli bir yere 

sahiptir. Çocuklar ilk eğitimlerini, ilk sosyal etkileşimlerini ailede 

edinirler ve kültürel davranışlarını aile içinde öğrenirler. Aileden 

kalıtsal özellikler taşıyarak dünyaya gelen her birey, içinde yaşadığı 

toplumun değer yargılarını ve davranış kalıplarını ilk olarak ailesinden 

öğrenir. Bu açıdan aile, kendine has özellikleri olan bir sosyal 

organizasyon olarak toplumu inşa eden en önemli kurumdur. Aile, 

doğumdan itibaren çocuğun hayatını şekillendirme gücüne sahip olması 

açısından en etkili kurumdur. Her çağda ve toplumda hayati önem 

taşıyan aile, aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocukların 

oluşturduğu sosyal, ekonomik ve manevi bir birlikteliktir. Aynı 

zamanda aile; neslin devamı, yeni nesillere kültürel kimliğin 

aktarılması, tarih ve toplum bilincinin edindirilmesi, ahlaki ve dinî 

değerlerin kazandırılması, çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi, sevgi, 

saygı, hoşgörüye dayanan tutumların ve değerlerin yerleştirilmesi gibi 

temel fonksiyonları üstlenir. Aile bireylerinin belirli bazı 

sorumlulukları vardır. Ebeveynlerin çocuklarına güvenli, kaliteli ve 

sağlıklı ortamlar sağlama sorumluluğu vardır. Kardeşlerin birbiri ile 

ilişkileri de çocuk için ayrı bir yer tutar. Çocukların sağlıklı birer birey 

olarak yetişmeleri için anne babalarının çocuklarına sevgi ve şefkat 

göstermeleri gerekir. Çocuğun bu duygulardan mahrum kalmaması 

önemlidir. Çocukların erken yaşta aldıkları eğitim ve kazanacakları 

deneyimler yaşamın diğer yıllarını etkilemektedir. Bu araştırmada, 

aileyi oluşturan anne, baba ve kardeş kavramları çocuğun dünyasındaki 

yeri bağlamında alan yazın çerçevesinde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, anne, baba, kardeş  
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Abstract 

Our children have an important place in the development and future of 

society. Children learn their first education, first social interactions and 

cultural behaviors in the family. Every individual born from a family 

with hereditary characteristics first learns the value judgments and 

behavior patterns of the society she lives in from her family. The family 

is the most effective institution in terms of having the power to shape 

the life of the child from birth. The family is also; It undertakes basic 

functions such as the continuation of the generation, the transfer of 

cultural identity to the new generations, the transfer of historical and 

social awareness, the acquisition of moral and religious values, the care 

and upbringing of the child, the establishment of attitudes and values 

based on love, respect and tolerance. Family members have certain 

responsibilities. Parents have a responsibility to provide their children 

with safe, quality and healthy environments. The relations of siblings 

with each other also hold a special place for the child. In order for 

children to grow up as healthy individuals, their parents need to show 

love and affection. It is important that the child is not deprived of these 

feelings. The education that children receive at an early age and the 

experiences they gain affect other years of life. In this research, the 

concepts of mother, father and sibling that make up the family were 

examined in the context of the literature in the context of the child's 

place in the world. 

Keywords: Family, mother, father, sister 

.   

1. GİRİŞ 

Çocuklarımız, toplumun gelişiminde ve geleceğinde önemli bir yer 

tutmaktadırlar. Her çocuk, sağlıklı koşullarda doğma ve yaşama, eğitim 

görme hakkına doğuştan sahiptir. Ebeveynlerin ise çocuklar için 

güvenli, kaliteli ve sağlıklı ortamları sağlama sorumlulukları 

bulunmaktadır (Kitapçı Uysal, 2005). Çocuklarımızın okul öncesi 

eğitimdeki yılları, kendileri ve geleceğimiz için büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü eğitimcilerin yaptıkları araştırmalarda, bireylerin 

en yoğun ve en hızlı öğrenme çağının 0-8 yaş dönemi olduğu 
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bilinmektedir. Bu yaşlarda kazanılan alışkanlıklar ve yetenekler, sosyal 

iletişim becerileri, inanç ve değer yargıları, çocuğun sonraki kişilik 

yapısını şekillendirmekte, topluma faydalı ve üretken bir birey olmasını 

sağlamaktadır (Yavuzer, 2018). 

1.1.Aile  

Çocuklar ilk eğitimlerini, ilk sosyal etkileşimlerini ailede edinirler ve 

kültürel davranışlarını aile içinde öğrenirler. Bu açıdan aile, kendine has 

özellikleri olan bir sosyal organizasyon olarak toplumu inşa eden en 

önemli kurumdur. Her çağda ve toplumda hayati önem taşıyan aile, aynı 

çatı altında yaşayan anne, baba ve çocukların oluşturduğu sosyal, 

ekonomik ve manevi bir birlikteliktir. Aynı zamanda aile; neslin 

devamının sağlanması, yeni nesillere kültürel kimliğin aktarılması, 

tarih ve toplum bilincinin edindirilmesi, ahlaki ve dinî değerlerin 

kazandırılması, çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi, sevgi, saygı, 

hoşgörüye dayanan tutumların ve değerlerin yerleştirilmesi gibi temel 

fonksiyonları üstlenir. Ebeveynlerin, aile olarak birbirlerinden, 

hayattan, hayattaki beklentilerinden, mesleklerinden, yakın çevreden ve 

toplumdan beklentileri farklılaşır (Akkök vd., 1992). Aileler, 

çocuklarının maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmekte bazen 

zorlanabilmektedirler. Bu durum, aile içi ilişkilerde sorun ortaya 

çıkarabilmektedir (Küçüker, 2001). Sosyalleşmekte ve diğer çocuklarla 

iletişim kurmakta zorlanan ve tehlikeli olabilecek şeylerden bihaber 

olan çocuğu kontrol altında tutmak ve denetlemek oldukça zor, stresli 

ve zahmetlidir (Bircan, 2004).  Aileye bir çocuğun gelmesi, ailede 

yeniliğe ve iletişimde değişikliğe yol açar. Anne-baba eğitimi 

konusunda ülkemizde ve yurt dışında yapılan araştırmalar, aile eğitim 

programların anne-babalar ve çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini 

ortaya koymuştur. Aile eğitimlerinin, aile yapısını güçlendirdiği ve aile 

yapısının işlevselliğini sağlıklı bir hâle getirdiği bilinmektedir. Aile 

eğitimi almış ebeveynler ev ortamında çocuklarına nasıl destek 

olacakları konusunda deneyim kazanırlar ve birçok yönden 

çocuklarının gelişimine katkı sağlayabilirler. Ebeveynlerin eğitim 

ihtiyaçlarının karşılanması, anne ve babaların çocukları ile ilişkilerinde 

daha etkin duruma gelmelerine de katkı sağlamaktadır.  
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1.2.Anne 

Bebeğin, çevresindeki kişiler içinden ilk etkileşim kurduğu bireyin 

annesi olduğu bilinmektedir. Bebeklerin en önemli gereksinimleri olan 

beslenme, uyku, temizlik gibi gereksinimleri çoğunlukla anneleri 

tarafından karşılanmaktadır. Anne ve bebek etkileşimi, bebeğin 

gereksinimlerinin zamanında doğru bir şekilde karşılanması güvenli 

bağlanmanın oluşmasında etkili olmaktadır. Sağlam bir alışma 

sürekliliğiyle bebek,  güven hissini öğrenmekte ve bağımsız olmaya 

başlamaktadır (Santrock, 2007; Shaffer ve Kipp, 2010). Doğumdan 

sonra ebeveynlerin bebekle bağlantılarının olması, ebeveyn-çocuk 

iletişimini ve bununla bağlantılı olarak etkileşim tutumlarını olumlu 

olarak etkilemektedir (Berk, 2015). Çocuğun hayatı gözlemlemesine ve 

çevreyi idrak etmesine yardımcı olan birey annesidir. Çocuk, annesinin 

hareketlerini izleyerek yaşamını nasıl devam ettireceğini öğrenir. 

Annenin karnında başlayan bebek ve anne arasındaki etkileşim, 

doğumdan sonra bebeklerin vücut hareketleri ve yüz ifadelerinin 

doğrulanması, kızgınlık, tehlike, sevgi gibi hissel durumları 

anlamlandırması ile oldukça etkileşimli bir duruma dönüşür.0-2 yaş 

döneminde, sözlü olarak veya beden dili ile gönderilen mesajların 

aktarmakta olduğu ileti tam olarak anlaşılmasa da çocuk, annesiyle 

arasındaki etkileşimle bir ilişki geliştirmekte ve gün geçtikçe de bu 

ilişkiyi pekiştirmektedir (Gander ve Gardiner, 2007).  

Annenin çocuğuyla kurduğu etkileşim, çocuğun sosyalleşmesine büyük 

katkı sağlar (Girard vd., 2017). Çocuk, bu özelliklerini anne-babasını 

ve arkadaşlarını rol model alarak ve onlarla özdeşim kurarak kazanır 

(Kandır ve Alphan, 2008). 

Annelik davranışları, tümüyle doğuştan gelen bir yeti ya da yetenek 

sayılmamakta, sonradan da kazanılabilmektedir. Yapılan kanıtlanabilir 

çalışmalar, annelik duygularının ve davranışlarının çoğunluğunun 

sonradan kazanıldığını göstermektedir (Ekşi, 1990). Okul öncesi 

dönemde çocuğu olan annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını incelediği 

çalışmada Öztürk ve Şanlı (2007), annelerin yaşlarının, mesleklerinin, 

eğitim ve çalışma durumlarının, babaların eğitim durumlarının ve 

sosyoekonomik düzeyin annelerin çocuk yetiştirme tutumları üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana getirdiğini 
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saptamışlardır. Eğitim düzeyi düşük olan annelerin aşırı koruyucu ve 

disiplinli, baskıcı tutum sergilediği; eğitim düzeyi yüksek olan 

annelerin zorlayıcı tutumdan uzaklaştığı, eşit ve adaletli tutumu 

benimsediği gözlemlenmiştir (Şehirli, 2007). Annenin çocuğuna 

gösterdiği ilgi ve sevginin dozu kadar uyguladığı disiplinin ve 

kuralların dozu da önemlidir. Baskıcı anne baba tutumu, çocukların 

arzularının, düşüncelerinin onaylamadan, onlarla anlaşmadan, katı ve 

baskıcı kuralların genel olarak uygulanmasıdır (Günalp, 2007). 

Anneler, çocuklarının fikirlerine ve düşüncelerine değer vermeli, onları 

dinlemelidirler. Annenin eğitim seviyesinin yüksek olmasının çocuk 

üzerinde önemli bir etkisi vardır. Günümüzde yapılan araştırmalara 

göre çocuk, ilk yardımı annesinden bekler. Anne, çocuklarının sosyal 

ve çevresel gelişimlerini mümkün olduğunca desteklemelidir. Anne-

babalar, çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine uygun ve 

sağlıklı bir model olacak şekilde davranmalı, çocuklarının yaş ve 

gelişim özelliklerine uygun beklentiler taşımalıdırlar (Kandır ve 

Alphan, 2008). 

1.3.Baba 

Çekirdek aile yapısına geçişin hızlanmasıyla, babanın çocuğun 

yaşamına katılımı da artmıştır. Baba-çocuk arasında oluşturulan bağ, 

çocuğun benlik ve duygusal gelişimini etkilemektedir (Ünüvar, 2008). 

Baba, çocuk açısından hem sevgi objesi hem de model alınacak bir 

kişidir. Baba çocuğun sosyal gelişiminin desteklenmesinde ve özgüven 

kazanmasında çok etkilidir (Yavuzer, 2018). Erken çocukluk 

döneminden itibaren çocukları ile “ten teması” halinde olan ve onlara 

şefkat gösteren babaların çocuklarının okul başarısı olumlu yönde 

gelişmektedir (Yavuzer, 2018). Çocuklarının eğitimine destek olan 

babaların çocuklarının, destek sağlamayan babaların çocuklarına göre 

zihinsel, akademik, dil ve sosyal duygusal beceriler açısından daha 

olumlu gelişim gösterdikleri görülmektedir (Gürşimşek vd., 2007). 

Babaları tarafından; “ilgi ve sevgi” gören çocuklar daha aktif, sosyal, 

akranlarıyla sağlıklı etkileşim sağlayabilen, lider, uyumlu oldukları 

gözlenmektedir (Saygılı ve Çankırılı, 2020). Çocuklarıyla iyi iletişim 

kuran, onları samimiyetle dinleyen ve onların etkinlikleriyle alakadar 

olan babalar, daha yaratıcı, daha zeki ve hayal gücü daha geniş çocuklar 
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yetiştirmektedirler. Şahin, Coşgun ve Kılıç (2017) yaptıkları çalışmada 

babaların çocuklarla olan ilişkisinin artması sonucunda, çocukların 

akademik başarılarında artma; bilişsel, sosyal ve dil gelişimlerinde 

ilerleme; duygusal davranışlarda düzelme; akran ilişkilerinde olumlu 

değişme; suça yönelmede ve madde bağımlılığında azalma olduğunu 

tespit etmişlerdir. Baba yoksunu çocukların ise kaygı geliştirdiği 

gözlemlenmiştir (Aral ve Özdal, 2005). Çocuğun mutsuz olması ile 

babasız olması arasında pozitif bir ilişki olduğu ve babasızlığın çocukta 

şiddet ve suç içeren davranış problemlerine sebep olduğu görülmüştür. 

Ayrıca baba figürünün olmaması, annelerine veya bakıcılarına daha 

fazla bağımlı olmalarına, akranlarıyla ilişkilerinin daha zayıf olmasına, 

akademik başarılarının düşmesine ve erkeksi özelliklerin azalmasına 

neden olmuştur (Günalp, 2007; Lamb, 2010).  Baba ve çocuğun etkili 

bir iletişime sahip olması ve birlikte kaliteli vakit geçirmesi; çocuğu 

sosyalleştirir, duygularını geliştirir, öz güvenini yükseltir, kendine ve 

çevresine olumlu duygular beslettirir, sağlıklı bir birey olarak yaşamına 

devam etmesini sağlar (Özgündüz, 2015). Çocukların hayatlarının 

erken dönemlerinden itibaren babalarıyla kurdukları samimi ve olumlu 

ilişki;  çocukların sosyal, fiziksel, psikolojik, cinsel, kimlik, bilişsel, 

duygusal ve kişilik gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Baba ile çocuk 

arasında kurulan bağ, erkek ve kız çocuklarının cinsel kimliklerini 

edinmesinde de önemlidir. Erkek çocuklar babalarıyla özdeşleşerek ve 

onları taklit ederek cinsel kimliklerini bulmaktadırlar. Kız çocukların 

ise ilk karşılaştıkları erkeğin babası olmasından dolayı, ileriki 

yaşamlarında karşı cinsle kuracakları iletişimde, baba figürü belirleyici 

olmaktadır (Taşkın, 2011).  

1.4.Kardeş 

Kardeş kelimesinin kökeninin “karındaş’’ anlamına geldiği 

görülmektedir. Kardeş ilişkileri, kardeşin doğumundan sonraki ilk ayda 

başlamaktadır (Song, Volling, Lane ve Wellman, 2016). Bu ilişki bir 

bireyin sahip olacağı en uzun süre süren ilişkidir (Volling ve Blandon, 

2003). Kişisel, sosyal, dil ve problem çözme becerilerinin kazanılması 

ve sosyal destek ağından yararlanma becerisinin geliştirilmesi için 

kardeş ilişkileri büyük önem taşımaktadır (Riggio, 2000). Kardeş 

ilişkilerinin, kimlik oluşumu, karşılıklı düzenleyici işlev, korumak-
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savunmak, değerlendirmek-yorumlamak, doğrudan hizmet vermek, 

yeni beceri ve yetenekleri öğretmek gibi işlevleri bulunmaktadır. 

Kardeşler duygusal açıdan birbirlerine bağlı yaşarlar. Bu bağlar sosyal 

ilişkilerine de yansır. Kardeşler olumlu ya da olumsuz olarak ne 

yapacaklarını birbirlerinden öğrenirler. Sadece çocukluk çağında değil 

tüm evrelerde bu ilişki devam etmektedir. Her bir kardeşin birbiri ile 

kurduğu bağın içeriği ve örüntüleri kişiden kişiye değişmektedir 

(Bossard, 2016). Kardeşler, birbirlerine bilgi ve beceri aktarırlar. 

Kardeşler birbirleri için en güvenli merkezdir. Birbirlerine sevgi, saygı, 

her konuda destek, sırdaş olurlar. Kardeş ilişkisi hayatın tüm 

noktalarında insana yardımcı olur ve güven verir. Kardeşler arası iyi bir 

ilişkinin olduğunda uyum problemi yaşanmaz. Kardeşlerin birbiriyle 

uyumu, birbirlerinin ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildikleri, 

kardeşlerin birbirlerine karşı tutumları, kardeşlerin birbirine karşı 

bağlanmasını etkileyen sebeplerdir (Dunn 2007; McHale, Kim ve 

Whiteman, 2006).  

Kardeşler, çocukluk ve ergenlik döneminde birbirlerinin yoldaşları, 

sırdaşları ve rol modelleri olarak görülmektedir (Dunn, 2007). Hatta 

yaşamları boyunca, kardeşler birbirlerinin en büyük destek kaynağı 

olurlar. Çoğunlukla problemleri olsa bile ilişkileri sağlam olur. 

Birbirlerine tolerans gösterdikleri için bu ilişki bozulmaz. Farklı 

bakış açılarına sahip olmalarından ötürü birbirlerini anlamada 

farklı açılardan bakarlar. 

Kardeşleri ile oynadıkları oyunlarda büyük çocuklar, kardeşlerinin 

gösterdikleri davranışlara olumlu veya olumsuz tepki vererek bu 

davranış ve tutumun kalıcı olmasına ya da düzenlenmesinde katkı 

sağlarlar (Ahmetoğlu, 2004). Ayrıca kardeş, akran ilişkileri için 

deneyim sahibi olacağı bir yerdir (Minuchin ve Fishman, 1981). 

Kardeşler kotu bir durumla karşılaştıklarında birbirleri için birincil 

destek ve yardım kaynakları olurlar (Kramer, 2014). Dostluk etme, 

destek olma, paylaşımda bulunma, oyun arkadaşlığı yapma ve sosyal 

ilişkiler için ilk arkadaş kardeş sayılır. Öfke ve kızgınlık duygularının 

bu kardeşliği sonlandırmayacağını bilir (Kılıçaslan, 2001). Kardeş bir 

ayna konumundadır, hayali ikiz gibi bir ruh eşidir ve çocuk onun 

tarafından sevilmeyi ister. Kardeşler paylaşma, fikir alışverişi, empati 
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geliştirme gibi konuları birbirlerinden öğrenirler. Kardeşler arasındaki 

etkileşim, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden kişilik gelişimleri de 

etkilemektedir (Branje vd., 2004). Kardeşler okul, evlilik ve başka pek 

çok konuda kardeşine destek olabilir, yardımda bulunabilir. Kardeşler 

ebeveynlerinin aksine birbirleriyle çok zaman geçirirler. 

Kardeş ilişkileri, aile içindeki diğer ilişkileri de etkilemektedir. 

Kardeşlerin birbirleriyle olan ilişkileri, anne babalarıyla olan 

ilişkilerinden çok daha farklı olur. Küçük kardeş abisinin veya ablasının 

yaptıkları şeyleri benimser ve yapılan şeyin iyi veya kötü mü olduğunu 

çokta sorgulamaz. Aile içinde kardeşlerin arası iyiyse bu anne babaya 

da yansır ama tam tersi olursa anne babada huzursuz olur. Kardeşler 

arası bir üstünlük çabası olursa, aile içi çatışmalar artabilir, bu da 

kardeşliğin rol model olmasına çok aykırı bir durumdur.  

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çocuklarımız, toplumun gelişiminde ve geleceğinde önemli bir yere 

sahiptir. Aile, doğumdan itibaren çocuğun hayatını şekillendirme 

gücüne sahip olması açısından en etkili kurumdur. Ebeveynlerin 

çocuklarına güvenli, kaliteli ve sağlıklı ortamlar sağlama sorumluluğu 

vardır. Anne ve çocuk arasındaki iletişim, daha çocuk doğmadan, yani 

anne karnında bulunurken başlamaktadır. Baba ve çocuğun kuracağı 

ilişkinin niteliği, çocuğun tüm yaşantısını etkilemektedir. Çocuğun, 

babasının yanında yer aldığını ve her daim elini uzattığında 

ulaşabileceği bir yerde olduğunu bilmesi, ona güven ve cesaret 

vermektedir (Saygılı ve Çankırılı, 2020). Günümüzde bazı ebeveynler, 

çocuk eğitimi hakkında bir bilgiye sahip olmadıkları için ne 

yapacaklarını bilmemektedirler. Çünkü çocuk eğitimi bilgi ve deneyim 

gerektirir. Bu nedenle ebeveynler, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocukla 

iletişim, ebeveyn tutumları vb. konularda eğitim almalı ve çok yönlü 

eğitim programlarına katılmalıdır (Çağdaş ve Seçer, 2015). Kardeşlerin 

birbiri ile ilişkileri de çocuk için ayrı bir yer tutar. Kardeş varlığı, 

çocuğa deneyimlerden faydalanma imkânı sunar. Çocuk, kendine yakın 

gördüğü kardeşini model alır ve ondan çok şey öğrenir (Bakanay, 

2004). Çocukların sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için anne 

babalarının çocuklarına sevgi ve şefkat göstermeleri gerekir. Çocuğun 

bu duygulardan mahrum kalmaması önemlidir. 
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ÖZET 

Günümüz dünyasında bilginin giderek artması ve kolay ulaşılabilir bir 

duruma gelmesi bilgilerin bir arada ve ihtiyaca göre 

sınıflandırılmasında, analiz ve sentezinin yapılmasında, 

yorumlanmasında farklı teknoloji veya programların kullanımını 

zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle birçok kurum farklı bilim 

dallarında kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak bu teknolojilerle bilgiyi 

işlemektedir. Günümüzde özellikle mekâna bağlı bilgilerin derlenip 

analiz ve sentezlerinin yapılmasında kullanılan teknolojilerden biri de 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’dir. Her türlü mekânsal veriyi analiz 

edebilmesi sebebiyle CBS günümüzde eğitim de dahil pek çok alanda 

kullanılmaktadır. CBS’nin özellikle bir mekân bilimi olan coğrafya 

araştırmaları ve öğretiminde kullanımı oldukça önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada Niksar ilçesi örneğinden yola çıkılarak yerel coğrafya 

öğretiminde CBS’nin kullanımı amaçlanmıştır. Bu çerçevede Niksar 

ilçesine ait lokasyon, nüfus, topografya ve eğim haritaları oluşturularak 

ilçeye ait fiziki coğrafya özelliklerinin öğretimi ile fiziki coğrafya 

özelliklerinin nüfus ve yerleşmelerin dağılışı üzerindeki etkisi 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 1/100.000 ölçekli topografya 

haritalarından yararlanılarak çalışma haritalarının üretilmesi için 

 
1 Bu çalışma 28.10.2022-30.10.2022 tarihleri arasında düzenlenen 

Uluslararası Türk Tarihi ve Niksar Sempozyumu’nda sunulan sözlü bildirinin 

genişletilmiş halidir. 
2 The present study is an expanded version of the verbal assertion presented 

at the International Turkish History and Niksar Symposium held between 

28.10.2022-30.10.2022. 
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MapInfo Pro 2019.3 CBS yazılımı kullanılarak sayısallaştırma ve 

sınıflandırma işlemleri yapılmış, örnek olarak seçilen alana ait nüfus 

verileri TÜİK 2021 verilerinden alınmıştır. Üretilen bu haritalardan 

yerel coğrafya öğretiminde ne şekilde yararlanılacağı ile ilgili 

etkinliklere yer verilmiş, çalışma sonunda yerel coğrafya öğretiminde 

CBS’den başka ne şekilde yararlanılacağı ile ilgili öneriler 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimler: Yerel Coğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Coğrafya 

öğretimi, Niksar. 

Abstract 

In today’s world, the gradual increase and easy accessibility of 

information has made it necessary to use different technologies or 

programs in the classification, analysis, synthesis and interpretation of 

information together and according to the needs. For this reason, many 

institutions process information with these technologies for their own 

needs in different branches of science. Today, one of the technologies 

used especially in the compilation, analysis and synthesis of spatial 

information is Geographic Information Systems (GIS). Due to its ability 

to analyze all kinds of spatial data, today GIS is used in many fields, 

including education. The use of GIS, especially in geography research 

and teaching, which is a spatial science, is of great importance. This 

study aims to use GIS in teaching local geography based on the Niksar 

district case. Within this framework, location, population, topography 

and slope maps of Niksar district were created and the teaching of 

physical geography features of the district and the effect of physical 

geography features on the distribution of population and settlements 

were tried to be explained. For this purpose, digitization and 

classification processes were carried out using MapInfo Pro 2019.3 GIS 

software to produce study maps using 1/100.000 scale topography 

maps, and population data for the area selected as an example were 

taken from Turkish Statistical Institution 2021 data. Activities on how 

to utilize these produced maps in local geography teaching were 

included, and at the end of the study, suggestions on how else to benefit 

from GIS in local geography teaching were presented.  
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Key Words: Local Geography, Geographical Information Systems, 

Geography teaching, Niksar. 

1. GİRİŞ 

Temelde yerbilimi olarak tanımlanan coğrafyanın kapsamı oldukça 

geniş olup (Doğanay, 1996, s. 33) bu nedenle birçok farklı tanımı 

yapılmıştır. Ancak coğrafya biliminin konusunu belirlemesi 

bakımından “coğrafi yeryüzündeki doğal, beşeri ve ekonomik olayları 

insanla ile ilgi kurarak inceleyen bir bilimdir” (Doğanay, 1996, s. 34) 

ve “insanın yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre 

etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve 

ekonomik faaliyetleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek 

sonuçları açıklayan bilim dalıdır” (Üçışık ve Diğerleri, 2002, s. 2) 

şeklinde yapılan tanımlar daha dikkat çekicidir. Bu tanımların ortak 

noktası coğrafya bilim dalının odağında insan ve coğrafi çevrenin yer 

aldığını göstermektedir. Coğrafi çevre insanın içinde yaşadığı, tüm 

ihtiyaçlarını karşıladığı ve sürekli etkileşim halinde olduğu çevre veya 

başka bir ifade ile fiziki mekân parçasıdır. Coğrafi çevre bazen insan 

faaliyetlerini etkilemekte bazen de bu faaliyetlerden etkilenmektedir. 

İnsan ile çevre arasındaki bu etkileşimin doğru bir biçimde anlaşılması 

coğrafya eğitimi ile mümkündür. 

Coğrafya eğitimi ile bireyler fiziki çevrede meydana gelen doğal 

olayları, bu olayların insanlar üzerindeki etkisini, bireyin içerisinde 

yaşadığı toplum ile dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan toplulukları 

tanır.  Coğrafya eğitiminin özü mekân üzerinde gerçekleşen fiziki 

olaylar ile bu olayların insan yaşantısına olan etkisi hakkında coğrafi 

bilinç oluşturmaktır (Akınoğlu, 2005, s.79). Coğrafya eğitimi ile çeşitli 

büyüklükteki yaşam mekânlarında yer alan unsurların neler olduğu, 

mekânlar arasındaki etkileşimde bu unsurların nasıl bir rol 

oynadığından yola çıkarak öğrencilerin dünyayı tanıması amaçlanır 

(Öztürk, 2007 s.18). Coğrafya öğretimi ile kazanılan bilgiler sayesinde 

birey içinde yaşadığı dünyayı algılar ve onun farkına varır (Şahin, 2010, 

s.128).  

Dünya’yı algılama ve tanıma ilkönce bireyin içerisinde yaşadığı yakın 

çevreden başlar. Çünkü bireyin dünyaya geldiği andan itibaren 

tanımaya başladığı ilk mekân yakın çevresi ile bu yakın çevrede 
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yaşayan insanlardır. Başka bir ifadeyle insanoğlu ilkönce yakın 

çevresindeki dağ, ova, akarsu, göl, hava olayları gibi fiziki coğrafya 

unsurlarını ve içerisinde yaşadığı toplumu tanımaya başlar. Daha sonra 

ise öğrendiği bu coğrafi bilgilerden yararlanarak Dünya’nın diğer 

bölgelerini anlamlandırır. İnsanlar daha çocukluk dönemlerinden 

itibaren içerisinde yaşadığı çevreyi tanımaya ve anlamlandırmaya 

başladığı için aslında bir yönüyle coğrafya ile dolaylı da olsa 

karşılaşmaktadırlar. Coğrafya eğitiminde de insanlara öncelikle 

yaşanılan çevre ile içinde bulunduğu yerin özellikleri daha sonra dünya 

öğretilmelidir (Akınoğlu, 2005, s.80). Bu nedenle coğrafya öğretiminin 

amaçlarından birinin de içerisinde yaşadığı en küçük mekân biriminden 

başlayarak insanlara ülkesini ve dünyayı tanıtmak olduğu söylenebilir. 

Bu amaç 2018 Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda da 

“Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal 

değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmesi” 

(MEB, 2018a, s.11) şeklinde ifade edilmektedir. Böylesi bir süreçte 

karşımıza ilk coğrafi bilgilerin pekiştirilmesini sağlayacak yerel 

coğrafya kavramı ortaya çıkmaktadır (Çavdar, 2022, s.19).  

Yerel coğrafya yeryüzünde sınırları belirli bir alanın coğrafi olarak 

herhangi bir açıdan veya tüm yönleriyle incelenmesini ele alan bir 

coğrafya yaklaşımıdır. Yerel coğrafya öğretimi genel anlamda bireyin 

yakın çevresinden başlayacak şekilde bulunduğu çevreyi ve bölgeyi 

tanımasına olanak sağlayan, özel anlamda ise bireyin yakın çevresinden 

yola çıkarak coğrafya konularının öğretiminde kullanılabilecek tüm 

coğrafi unsurların öğretime dahil edilmesini gerektiren bir öğretim 

yaklaşımıdır (Öner ve Memişoğlu, 2018, s.194-195). 

Küreselleşmenin hız kazandığı günümüz dünyasında yerel çevreye ait 

bilgilerin öğrenilmesi ilk etapta küreselleşme kavramına ters 

görünebilir. Ancak dünyayı anlamak istiyorsak, önce kendi evimizi 

anlamalıyız. Bu nedenle coğrafya öğretimi söz konusu olduğunda 

öğrenciler tarafından daha iyi bilindiği için yerel çevreye daha fazla 

önem verilmelidir. Çünkü birey bu yerel çevrede büyür, okula gider ve 

yaşar dolaysıyla bireyler tarafından daha iyi bilinir (Tomcikova, 

Rakytova, 2018, s. 194). McCune’de (1948, s. 290) coğrafyanın günlük 

yaşamda eğitimin bir parçası olması için uzak alanların bir incelemesi 
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olarak görülen bu yanlış coğrafya anlayışıyla mücadele etmeleri 

gerektiğini ifade etmiştir (Öner, 2018, s. 117). Bu noktada bir 

öğretmenin yerel coğrafya çalışmalarında yapacağı ilk iş çocuklarla ve 

kişisel yerel gözlem ve incelemelerle neler yapabileceğini tespit 

etmektir (Bowen, 1911, s. 109). Söz gelimi okul eğer kırsal bir bölgede 

yer alıyorsa öğrenciler kırsal yerleşmeler ve bu yerleşmelerdeki sosyal, 

kültürel ve ekonomik yapı hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaktır. 

Eğer okul bir kentsel bölgede yer alıyorsa öğrenciler kentsel 

yerleşmeler, kentsel yerleşmelerde yürütülen ekonomik faaliyetler ile 

sosyal, kültürel ve ekonomik yapı gibi konular hakkında daha fazla 

bilgiye sahip olacaklardır. Dolaysıyla öğrenciler yaşanılan çevreye göre 

organize edilmiş derslerde daha aktif bir biçimde öğrenmeye 

katılacaklardır. Bu durumda öğretmen için en temel görev çocukların 

deneyimlerini ve etkinliklerini temel alan bir coğrafya dersi organize 

etmek olduğundan yerel coğrafya öğretimi yaklaşımının işe koşulması 

gerekmektedir. 

Yerel coğrafya öğretimi sınırları belirli bir alanı diğer alanlardan ayıran 

özelliklerinin bireylere eğitim yoluyla aktarılmasını ve bireylerin 

içerisinde yer aldığı çevrenin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerinin 

öğrenilmesini, bireylerin öğrendikleri bu bilgileri genelleyerek 

çıkarımlarda bulunmalarını ve günlük yaşamlarında kullanılmasını 

amaçlamaktadır (Öner, 2018, s. 118). Başlangıç noktası olarak yerel 

coğrafya öğretmenin görev yaptığı şehir veya ülke gibi tüm yöreler için 

geçerlidir (Bowen, 1911, s. 109). Pedagojik açıdan öncelikle 

öğrencilerde tanınması istenilen alan evimizin yakın çevresi gibi mikro 

bir alandan başlayarak günübirlik bir inceleme gezisi yapılabilecek 

sahalara kadar olan yerler şeklinde ele alınabilir (Öner ve Memişoğlu, 

2018, s. 195). Yerel coğrafya öğretiminin evimizin bulunduğu yakın 

çevre ile günübirlik gezilerin yapılabileceği mekânlardan başlatılıp 

daha sonra şehir ülke veya diğer mekânları kapsayacak şekilde 

genişletilmesi yeryüzünün daha iyi bir şekilde öğrenciler tarafından 

algılanmasını sağlayacaktır. 

Coğrafya eğitimi/öğretimi ile ilk önce insanları tanımak sonra 

öğrencinin coğrafi açıdan kendi çevresi, daha sonra çevresine benzer 

coğrafi özellikler ve en sonunda tüm dünya şeklinde küçük bir mekân 
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parçasından başlayıp en büyük mekân parçasına kadar tüm mekân 

birimlerini tanıyarak bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

amaçlanmaktadır (Akınoğlu, 2005, s.93).  

Coğrafyanın temelinde mekân ve insan unsurlarının olması bu 

kavramların öğretilmesinde kullanılacak materyallerin özelliğini de 

belirlemektedir (Uzun ve Özcan, 2015, s. 535). Öğretme sürecinde 

coğrafyada materyal kullanımı diğer pek çok bilim dalına göre daha 

fazladır (Üçışık ve diğerleri, 2002, s. 2). Ders kitapları, haritalar, 

atlaslar, küre, grafik, diyagramlar, kartogramlar, profiller, kesitler ve 

istatistiki veriler coğrafyacılar tarafından coğrafya öğretiminde ve 

araştırmalarında kullanılan materyallerden bazılarıdır. Bu materyaller 

içerisinde özellikle haritaların geçmişten günümüze coğrafya 

çalışmalarında en çok kullanılan görsel materyaller olduğu söylenebilir 

(Uzun ve Özcan, 2015, s. 535). İnsan ile mekân arasındaki ilişkiyi 

görsel hale getirerek ifade etmeye yarayan görsel araçlardan olan 

haritalar  (Sarıgül, 2021, s. 2) mekânın görselleştirilmesine ve 

görüntülenmesine olanak sağlayarak mekânın bir bütün olarak 

algılanmasında önemli role sahiptirler. Bu nedenle bir mekân bilimi 

olan coğrafyada haritalar vazgeçilmez önemli görsel materyallerdendir. 

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte mekânın ve diğer coğrafi 

unsurların görüntülenmesinde haritalardan başka birçok materyalden de 

yararlanılabilmektedir.  Bu materyallerden bazıları olan Coğrafi Bilgi 

Sistemleri CBS), uzaktan algılama, kameralar, fotoğraf makineleri, 

uydular ve diğer teknolojik aletler günümüzde mekânın 

görüntülenmesinde ve algılanmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır 

(Uzun ve Özcan, 2015, s. 535). CBS ve uzaktan algılama teknikleri 

gelişmiş ülkelerde son yirmi yılda, ülkemizde ise son birkaç yıldır 

önemi hızla artan ve bütün coğrafyacıların eğitimini almaları 

kaçınılmaz olan coğrafi becerilerden biri olarak ifade edilebilir (Taş, 

2008, s. 46). 

2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) 

İnan ve diğerleri (2017, s. 1) Coğrafi Bilgi Sistemlerini, “yeryüzüne ait 

bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında 

depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme 

gibi işlemlere olanak sağlayan bir bilgisayar sistemi” olarak 
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tanımlamaktadır. Yeryüzüne ait toplanan verilerin her biri özelliklerine 

göre ayrı katmanlar şeklinde CBS’inde işlenebilmektedir (Görsel 1). 

 

 

Görsel 1. CBS’nin katman yapısı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2022). 

CBS alanında yapılmış ilk uygulamalar 1832 ve 1952 yıllarında olsa da 

kavram olarak ilk kez 1960’lı yılların başında tanıtılıp ilerleyen yıllarda 

yeni bir disiplin olarak araştırılmış ve geliştirilmiştir (Başarsoft, 2022).  

1963 yılında Kanada’nın ulusal arazilerinin özelliklerine göre tespitine 

yönelik olarak Prof. Roger Tomlinson tarafından geliştirilen “Kanada 

CBS” projesi CBS’nin kavramsal olarak ilk ortaya çıkışıdır. 1966 

yılında Prof. Howard Fisher önderliğinde Harvard Üniversitesi’nde 

benzer mahiyette gerçekleştirilen bir yazılım projesi de ilk kuramsal 

CBS çalışmalarındandır (Yomralıoğlu, 2010, s. 52). 1980’lerin başında 

CBS ile ilgili olarak ticari masaüstü yazılımlarının geliştirilmesi ve 

günümüzde ise özellikle bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen 

gelişmelere bağlı olarak web ve mobil platformlarda CBS 

teknolojilerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir (Başarsoft, 2022). 
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CBS birçok farklı disiplinin ihtiyaç duyduğu farklı türdeki veri türünün 

bir arada ve bir bütünlük içerisinde analiz edilebilmesine olanak 

sağlaması (Sarıgül, 2021, s. 16) sayesinde günümüzde kullanımı 

giderek yaygınlaşmıştır. Jeoloji, meteoroloji, çevre mühendisliği, inşaat 

mühendisliği, harita mühendisliği, madencilik, tarım, şehir bölge ve 

planlama, belediyeler, savunma, sosyoloji, ulaşım gibi alan ve 

sektörlerde  CBS’nin yaygın olarak kullanıldığı ifade edilebilir. Bu 

alanların dışında CBS kullanımının giderek yaygınlaştığı alanlardan 

biri de coğrafya eğitimi başta olmak üzere eğitimdir.  

3. ÇALIŞMANIN AMACI 

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında bilgi akışı çok hızlı 

bir şekilde gerçekleşmekte ve yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. 

Dolaysıyla bu hızlı bilgi birikimine ve değişimine bireylerin ayak 

uydurması çağın gerisinde kalmama adına büyük önem taşımaktadır. 

Öte yandan günümüzde eğitim anlayışı artık bilgiyi herhangi bir 

kaynaktan doğrudan öğrenme yerine araştırma ve sorgulamalarla 

bilgiye ulaşan, öğrendiği bilgiyi birtakım zihinsel süreçlerden geçirerek 

yapılandıran ve karşılaştığı durumlara uyarlayarak kullanabilen bireyler 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilgi teknolojileri günümüzde 

öğrencilerin bilgiye ulaşabilmelerinde çok sık başvurduğu 

materyallerden biri olmuştur. Bilgi teknolojileri açısından en önemli 

yeniliklerden ve en hızlı gelişme gösteren teknolojilerden biri CBS’dir 

(Meydan ve Öner, 2014, s. 409). 

Yer öğrenmede, öğrenciye öğretilmek istenen mekânın duyu organları 

ile bir bütün olarak algılanması çok çok önemlidir. Mekânsal bilişte en 

önemli organ göz olduğundan dolayı, mekânın algılanmasında görseller 

daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle mekâna ait unsurların 

algılanabilmesi için yaşanılan mekânın görselleştirilmesi ve 

görüntülenmesi son derece önem arzetmektedir (Karakuş, 2013, s. 235).   

Temelde bir yer bilimi olan coğrafya öğretiminde asıl amaç önce 

insanlar ve sonra ise mekânın öğretilmesidir. CBS, mekâna ait bilgilerin 

koordinatlandırılarak bir veri tabanında toplama, bu bilgiler 

değiştiğinde güncelleme yapma, üzerinde birtakım analiz ve 

sorgulamalar yapma ve nihayetinde gerek duyulduğunda bilgileri 

görüntüleme, düzleme aktarma veya üç boyutlu modelleme gibi 
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tasarımlarla mekâna ait bilgileri görselleştirmeye imkân sağladığı için 

coğrafya çalışmalarında ve öğretiminde yaygın olarak kullanılabilecek 

teknolojilerin başında gelmektedir. Söz gelimi internet tabanlı veya 

web tabanlı CBS gibi çeşitli isimlerle adlandırılan CBS’nin gelişmesi 

ile yaygınlaşan Google Maps, Yandex Maps gibi dijital haritalar ile 

Google Earth gibi yazılımlarla artık istenilen bir mekâna ait bilgiler 

görsel olarak görüntülenebilmekte, uzaklık ölçümü, sorgulamalar 

yapılabilmekte, sayılan bu dijital haritalar ile uygulamalar üzerine 

doğrudan veya diğer CBS yazılımlarında hazırlanmış katmanlar 

eklenilebilmektedir. Bu sayede CBS’nin derslerde aktif kullanımı 

öğrenci merkezli bir eğitime de olanak sağlamaktadır. 

Yapılan çalışmalar derslerde CBS'nin kullanımının öğretmen ve 

öğrenci rollerini, iletişimi ve öğretme ve öğrenme yöntemlerini olumlu 

yönde değiştirdiğini göstermiştir (Kerski, 2003, s. 134). Goodchild ve 

Kemp (1990) de ilk ve ortaöğretimde CBS’nin kullanılması gerektiğini 

ve bunun gerekçelerinden biri olarak da öğrencilerin coğrafyaya ve 

diğer konulara olan ilgilerini arttırdığını belirtmiştir (Akt: Aladağ, 

2007, s. 29). ArcGIS CBS yazılımı ile CBS alanında faaliyet gösteren 

ve bu alandaki pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduran ESRI ise 

ilköğretimde CBS kullanımının faydalarını şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Öğrenciler fiziki ve beşeri coğrafyanın başlıca şekillerini (dağ, tepe, 

şehir vb.) uydu görüntüleri yardımıyla öğrenebilirler.  

2. Bilgisayarların bilgileri etkili bir şekilde sunmak için önemli bir araç 

olduğunu fark ederler.  

3. Haritaların sabit değil değiştirilebilir olduğunu öğrenirler. 

4. Bilgiye eğlenerek de ulaşabileceklerini görürüler (Akt: Aladağ, 2007, 

s. 30). 

Coğrafya eğitimine yönelik giderek artan ilgi yukardaki ifadelerden de 

anlaşılacağı üzere doğru şekilde uygulanan CBS teknolojisinin 

yardımıyla güçlendirilebilir ve genişletilebilir (Kerski, 2003, s. 128). 

Bu çalışmanın amacı da genelde coğrafya özelde ise yerel coğrafya 

öğretiminde CBS teknolojilerini kullanarak materyal hazırlama ve 

hazırlanan materyaller üzerinden örnek ders etkinlikleri geliştirmektir. 

Bu amaç doğrultusunda Niksar İlçesi örneğinden yola çıkılarak ilçeye 
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ait nüfus, topografya ve eğim haritaları oluşturularak ilçede fiziki 

coğrafya şartlarının nüfus ve yerleşmelere olan etkisi açıklanmaya 

çalışılmış daha sonra da bu haritalar aracılığıyla sosyal bilgiler ve 

coğrafya kullanılabilecek ders etkinliklerine yer verilmiştir. 

4.  YÖNTEM 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 

kullanılmıştır. Nicel ve nitel araştırmalarda kullanılabilen doküman 

analizi yazılı, görsel malzemelerin toplanıp incelenmesi şeklinde 

tanımlanabilir (Sönmez ve Alacapınar, 2019, s. 109). Bu yöntem nitel 

araştırmalarda tek başına bir veri toplama yöntemi olarak 

kullanılabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte 

kullanılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 217). Doküman 

analizi ile yürütülen bu çalışmada elde edilen verilerin 

haritalandırılmasında MapInfo Pro 2019.3 CBS yazılımından 

yararlanılmıştır. Örnek olarak seçilen alana ait topografya haritası 

1/100.000 ölçekli haritaların ilgili paftalarından yararlanılarak 

hazırlanmış, daha sonra alana ait DEM (Digital Elevation Model: 

Sayısal Yükseklik Modeli) verisi temin edilerek yükseklik ve eğim 

analizleri yapılmıştır. Çalışma alanına ait nüfus verileri TÜİK 2021 

verilerinden derlenmiştir. Derlenen nüfus verilerinden yararlanılarak 

nüfus büyüklüğüne göre oluşturulan yerleşmeler tematik haritası 

yükselti ve eğim haritaları ile çakıştırılmak suretiyle fiziki coğrafya 

şartlarının nüfus ve yerleşmeler üzerindeki etkisi görsel olarak ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

5. NİKSAR İLÇESİ’NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ 

5.1. Niksar İlçesi’nin Coğrafi Konumu 

Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde yer alan Niksar idari 

yönden Tokat İli’ne bağlıdır.  Kabaca 40°23ꞌ - 40°43ꞌ Kuzey enlemleri 

ve 36°41ꞌ - 37°18ꞌ Doğu boylamları arasında yer alan Niksar Kuzey ve 

Kuzeydoğu’sunda Ordu İli, Doğu’da Tokat İli’ne bağlı Başçiftlik, 

Güneydoğu’da Reşadiye, Güney’de Almus ve Tokat Merkez ve Batı’da 

Erbaa ilçeleri komşudur (Harita 1). Osmanlı Devleti’nin en son idari 

yapılanmasına göre Tokat sancağına bağlı bir kaza olan Niksar, 
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Cumhuriyet döneminde yeni idari yapılanma ile birlikte Tokat İli’ne 

bağlı ilçe statüsüne dönüştürülmüştür. Harita Genel Müdürlüğü 

verilerine göre 889 km² alana sahip olan Niksar’da idari açıdan ilçe 

merkezine ek olarak 87 köy ve 5 belde yerleşmesi bulunmaktadır. 

 

Harita 1. Niksar İlçesi’nin lokasyon haritası. 

5.2. Niksar İlçesi’nin Fiziki Coğrafya Özellikleri 

Kuzey ve kuzydoğu kesimlerinde Kuzey Anadolu Dağları’nın 

uzantılarından oluşan dağlık kütlelerin yer aldığı ilçenin orta 

kesimlerinde tektonizma sonucunda meydana gelen çöküntü sahasının 

Kelkti Çayı tarafından doldurulması sonucunda oluşmuş ve ilçe ile aynı 

adı taşıyan Niksar Ovası yer almaktadır. İlçenin önemli akarsuyu 
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Niksar Ovası tabanında geçen Kelkit Çayı ile çevreden bu akarsuya 

kavuşan akarsulardır (Harita 2).  

 

Harita 2. Niksar İlçesi’nin topografya haritası. 

Kuzey’de Canik, Güney’de ise Köse Dağları’nın uzantıları ile bu 

dağların arasında Kuzey Anadolu Fay’ı üzerinde oluşmuş ovalık 

sahanın yer aldığı Niksar’da yükselti değerleri 240-1730 metrelere 

arasından değişiklik göstermekte olup ortalama yükseltisi 350 m 

civarındadır. Kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde yüksek ve dağlık sahalar 

ilçenin diğer kesimlerine göre daha fazla yer kaplamaktadır (Harita 2).    

Yükselti, başta sıcaklık ve yağış olmak üzere birçok fiziki coğrafya 

şartları ile nüfus ve yerleşmelerin dağılışı, tarımsal faaliyetler gibi  

beşerî coğrafya özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle bir 

mekânda yükselti basamaklarında meydana gelen değişimin ayrıntılı 

bir şekilde analiz edilmesi, o mekândaki fiziki ve beşeri coğrafya 

özelliklerinin dağılışının açıklanmasına yardımcı olur. 

250’şer metre aralıklarla oluşturulan yükselti basamakları gruplarına 

göre ilçe toprakları alansal olarak % 26,6 oran ile en fazla (236,06 km²) 

242-500 m yükselti basamağında,  % 1,9 oran ile en az 16,90 km²) 1500 



281 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

m’nin üzerindeki değerlerde yer almaktadır. İlçe arazisinin yaklaşık % 

79’u ( 703,01 km²) 242-1250 m yükselti aralığındadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Niksar İlçesi’nde Yükselti Basamaklarına Göre Arazinin 

Alansal Dağılışı 

Yükselti Basamağı Alan (km²) % 

242-500 236,06 26,6 

500-750 150,12 16,9 

750-1000 135,08 15,2 

1000-1250 181,75 20,5 

1250-1500 168,26 18,9 

1500-1734 16,90 1,9 

Toplam 888,16 100,0 

Tablo 1’e göre ilçede 242-500 metre yükselti aralığından 750-1000 m 

yükselti aralığına kadar olan kademelerde yükseltinin artmasına paralel 

olarak bu kademelerde yer alan arazilerin kapladığı alanların oranında 

bir azalma görülmektedir.1000-1250 m yükselti aralığında yer alan 

arazilerin kapladığı alanda tekrar artış görülürken, bu yükselti 

basamağından sonraki kademelerde yer alan arazilerin alanında tekrar 

bir azalma meydana görülmektedir. 

İklim, bitki örtüsü, toprak özellikleri gibi doğal unsurlar ile yerleşme, 

nüfusun dağılışı ve tarımsal faaliyetlerin şekillenmesinde yükselti 

faktörü doğrudan veya dolaylı bir etkiye sahiptir. Özellikle yerleşme ve 

tarım üst sınırı üzerinde yükselti faktörünün etkisi oldukça fazladır. 

Türkiye’nin büyük bir kısmında tarım ve sürekli yerleşmelerin yükselti 

üst sınırını ortalama olarak 1500 metreye kadar indirmek mümkündür 

(Tanoğlu, 1947, s. 40). Buna göre Niksar İlçesi arazisinin büyü bir 

kısmı Türkiye genelinde tarım ve yerleşmelerin üst sınırı olan 1500 

m’nin altında yer almaktadır. 

Özşahin (2014;112)’e göre eğim değerleri bir sahada yerleşmelerin 

kuruluşunu ve gelişimini belirleyen önemli bir faktör olup, eğim 

değerlerinin % 10’un altında olan alanlar yerleşeme açısından uygun, 

% 41’in üzerinde olan alanlar ise yerleşmeler açısından uygun olmayan 

alanlardır.  Niksar İlçesi’nin eğim değerleri Elibüyük ve Yılmaz (2010) 

tarafından yapılan sınıflandırma kullanılarak düz ve hafif dalgalı düzlük 
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(%0,1-2), hafif eğimli ve eğimli yüzeyler (%2-10), orta eğimli yüzeyler 

(%10-20), çok eğimli yüzeyler (%20-50) ve çok çok eğimli yüzeyler 

(%50 ve üstü) şeklinde beş sınıfa ayrılmıştır (Tablo 2, Harita 3). Genel 

olarak ilçede Niksar Ovası’nın kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu 

kesimleri ile güneydoğu kesimlerinde eğimli sahalar geniş yer 

kaplamaktadır. Niksar Ovası’nın taban kesimlerinde eğim değerinin az 

olduğu sahalar daha geniş yer kaplamaktadır (Harita 2). 

 

Harita 3. Niksar İlçesi’nin eğim haritası. 

Niksar ilçesinde arazinin eğim gruplarına göre dağılışı incelendiğinde 

en fazla çok eğimli yüzeylerin (%20-50), en az ise çok çok eğimli 

yüzeyler (%50+) ile düz ve hafif dalgalı düzlük yüzeyler olduğu 

görülür. İlçe arazisinin %35,8’i (318 km²) çok eğimli yüzeylerden 

oluşurken, çok çok eğimli yüzeylerin oranı %1,2 (10,35 km²), düz ve 

hafif dalgalı düzlük yüzeylerin oranı ise %4,9 (43,76 km²)’dur (Tablo 

2). Çok eğimli yüzeylerden sonra ilçede en fazla orta eğimli yüzeyler 

geniş yer kaplar. İlçe arazisinin %31, 8’ini (282,52 km2) orta eğimli 

yüzeyler oluşturmaktadır. Bu oranlara göre ilçe arazisinin 277,28 

km²’lik bölümünde (%30) eğim değerleri %10’un altında olup Özşahin 

(2014)’e göre bu alanlar yerleşme açısından uygun olan alanlardır. 

Tablo 2. Niksar İlçesi’nde Eğim Sınıflarının Alansal ve % Olarak 

Sağılışı. 
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Eğim Grubu      

(%) 

Morfografik Tanımlama Alan 

(km2) 

% 

0,1-2 Düz ve hafif dalgalı düzlük 

yüzeyler 

43,76 

4,9 

2-10 Hafif eğimli ve eğimli 

yüzeyler 

233,52 

26,3 

10-20 Orta eğimli yüzeyler 282,52 31,8 

20-50 Çok eğimli yüzeyler 318,00 35,8 

50+ Çok çok eğimli yüzeyler 10,35 1,2 

Toplam 888,15 100 

5.3.  Niksar İlçesi’nin Nüfus ve Yerleşme Özellikleri 

Nüfus büyüklüğü bakımından Tokat İli’nin en kalabalık üçüncü ilçesi 

olan Niksar İlçesi’nin nüfusu TÜİK ADNKS verilerine göre 2021 yılı 

itibariyle 63.486 kişidir. İlçe nüfusunun Tokat İl nüfusu içerisindeki 

payı %10,5’dir 

Cumhuriyet döneminde yapılan ilk nüfus sayımına göre Niksar 

İlçesi’nin nüfusu 28.837 kişidir. Bu dönemden sonra 1985 yılında kadar 

1940 yılı hariç ilçenin nüfusu sürekli artış göstermiştir. 1935 yılında 

35.623 kişiye ulaşan ilçe nüfusu 1950 yılında 40.000’i aşarak 43.753’e, 

1965 yılında 60.000’i aşarak 64.411’e, 1970 yılında 70.000’i aşarak 

72.062’ye 1980 yılında 80.000’i aşarak 82.244’e kişiye ulaşmıştır. 1985 

yılında 86.985 kişiye ulaşan ilçe nüfusu 1990 yılında 84.932 kişiye 

gerilerken, 2000 yılında ilçenin nüfusu 90.672 kişi ile Cumhuriyet 

döneminde en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2007 yılı ADNKS 

sonuçlarına göre 64.641 olarak belirlenen ilçe nüfusu 2021 yılında 

63.486 kişiye kadar gerilemiştir. 

Niksar İlçesi’nde 1927-2021 yıları arasındaki nüfusun gelişimini üç 

döneme ayırmak mümkündür. 

1. Dönem1927-1970 yıllar arası: Nüfusun sürekli artış gösterdiği 

dönem (1935-1940 arası dönem hariç). 

 2. Dönem 1970-2000 yılları arası: Nüfus artışının yavaşlamaya 

başladığı dönem 

3. Dönem 2007 ve sonrası: Nüfusun azalmaya başladığı dönem. (Tablo 

3). 
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Tablo 3. Sayım Dönemlerine Göre Niksar İlçesi’nde Nüfusun Gelişimi. 

Yıllar Toplam 

Eklenen Nüfus 

Miktarı 

1927 28.837 - 

1935 35.623 6.786 

1940 35.326 -297 

1945 38.654 3.328 

1950 43.753 5.099 

1955 49.357 5.604 

1960 56.038 6.681 

1965 64.411 8.373 

1970 72.062 7.651 

1975 78.115 6.053 

1980 82.224 4.109 

1985 86.985 4.761 

1990 84.932 -2.053 

2000 90.672 5.740 

2007 64.941 -25.731 

2014 64.254 -687 

2021 63.486 -768 

Kaynak: DİE, 1927, 1937, 1940, 1950, 1951, 1960, 1961; TÜİK Genel Nüfus 

Sayımları ve ADNKS sonuçları. 

İlçe nüfusunun özellikle 2000 yılından sonra azalış göstermesinde 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) geçiş ile nüfus sayım 

yönteminde yapılan değişiklik ve ilçede meydana gelen göç hareketleri 

etkili olmuştur. ANKS’ine geçiş ile birlikte nüfusun sayım döneminde 

bulunduğu yerde değil de daimî ikametgahı esas alınarak sayılması 

ilçenin nüfusun önceki dönemlere göre azalış göstermesine neden 

olmuştur. Ayrıca ilçenin Tokat ve Türkiye’nin diğer yörelerine göç 

vermesi de nüfusun azalış göstermesindeki bir diğer nedendir.  TÜİK 

verilerine göre Türkiye genelinde Tokat İli dışında Niksar İlçesi’ne 

kayıtlı kişi sayısı 93.811 kişidir. İlçede meydana gelen göç 

hareketlerinden dolayı olarak kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır 

(Grafik 1). 

Grafik 1. Niksar İlçesi’nde nüfusun cinsiyete göre dağılımı (1965-

2021). 
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Kaynak: TÜİK Genel Nüfus Sayımları  ve ADNKS sonuçları. 

Nüfusun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde 1965 yılında Niksar’da 

toplam nüfus içerisinde erkek nüfusu kadın nüfusunda fazla iken, bu 

dönemden sonra genel olarak kadın nüfusun erkek nüfustan fazla 

olduğu görülmektedir (Grafik 1). 

İlçe genelinde nüfusun yerleşim birimlerine göre dağılımına 

bakıldığında TÜİK verilerine göre 2021 yılı itibariyle nüfusun yaklaşık 

%60’ı şehirde %40’ı ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Köylerde 

nüfusun dağılışı oldukça düzensiz olup, ilçedeki köylerin nüfusu 688 

ila 11 kişi arasında değişmektedir. 

6. CBS Teknolojilerinin Yerel Coğrafya Öğretiminde Kullanımı 

Eğitimin ilk kademesinde coğrafya ile ilişkili konuların yer aldığı ilk 

derslerden biri olan sosyal bilgiler ile ortaöğretim kurumlarında başlı 

başına bir ders olan coğrafya derslerinin öğretim programları 

incelendiğinde yerel coğrafya ile ilgili başlı başına bir kazanım 

bulunmasa da yerel coğrafya ile ilgili unsurların içerisinde geçtiği veya 

yerel coğrafi özelliklerden yararlanılarak öğretilebilecek birçok 

kazanım bulunmaktadır. Özellikle sosyal bilgiler dersinde yerel 

ölçekten başlayacak şekilde öğrenmenin gerçekleşmesini amaçlayan 

kazanım sayısı fazladır (Tablo 4).  

Tablo 4. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Yerel 

Coğrafya İçerikli Bazı Kazanımlar. 
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Ünite 
Kazanım 

No 
Kazanım Yapılacaklar 

KÜLTÜR 

VE MİRAS 

SB.4.2.2 

Ailesi ve çevresindeki 

millî kültürü yansıtan 

ögeleri araştırarak 

örnekler verir. 

Çevresindeki 

milli kültürü 

yansıtan ögeleri 

haritalar üzerinde 

gösterir. 

SB.5.2.2 

Çevresindeki doğal 

varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve 

eserleri tanıtır 

Çevresindeki 

doğal varlıklar ve 

tarihi mekânları, 

eserleri harita 

üzerinde gösterir 

İNSANLAR 

YERLER 

VE 

ÇEVRELER 

SB.4.3.5  

Yaşadığı yer ve 

çevresindeki yer şekilleri 

ve nüfus özellikleri 

hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

Yaşadığı yerin 

fiziki ve nüfus 

haritaları yapılır 

SB.5.3.1 

Haritalar üzerinde 

yaşadığı yer ve 

çevresinin yeryüzü 

şekillerini genel olarak 

açıklar. 

Yaşadığı yerin ve 

çevresinin 

yeryüzü 

şekillerini 

gösteren haritalar 

çizilir 

SB.5.3.3 

Yaşadığı yer ve 

çevresindeki doğal 

özellikler ile beşerî 

özelliklerin nüfus ve 

yerleşme üzerindeki 

etkilerine örnekler verir. 

Nüfusun 

dağılışına etki 

eden faktörler 

üzerinde durulur 

Kaynak: MEB, 2018b. 

Sosyal bilgiler ders kitapları incelendiğinde adı geçen bu kazanımlarla 

ilgili yerel ölçekte hazırlanmış haritaların olmadığı veya çok az olduğu 

görülmektedir. Örneğin İnsanlar “Yerler ve Çevreler” öğrenme 

alanında yer alan SB.4.3.5 “Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri 

ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur” kazanımının 

açıklamasında yaşadığı yerin fiziki ve nüfus haritalarının yapılması 

istenirken bu kazanımla ilgili ders kitaplarında yer alan örnek haritalar 

Türkiye düzeyindedir. Ayrıca tüm yerlere ait fiziki ve nüfus haritalarına 

ders kitaplarında yer verilmesi de mümkün değildir. Bu noktada ilgili 

kazanım veya buna benzer yerel coğrafya ile ilgili unsurlardan hareketle 

öğretilmesi istenen kazanımların etkili bir biçimde öğretilmesinde CBS 



287 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

teknolojileri öğretim materyallerin hazırlanmasında etkili bir araç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

6.1. CBS Teknolojileri İle Örnek Materyal Hazırlama ve Ders İçi 

veya Dışında Kullanma 

Bu bölümde MapInfo Pro Advanced 19.3 CBS paket programından 

yararlanılarak Tablo 4’te yer alan bazı kazanımların öğretiminde 

kullanılabilecek haritaların nasıl oluşturulduğundan bahsedilip, bu 

haritaların kullanımı ile ilgili örnek etkinliklere yer verilecektir. 

Niksar İlçesi’nin fiziki haritasını hazırlamak için ilçenin DEM (Digital 

Elevation Model: Sayısal Yükseklik Modeli) verisi temin edilerek CBS 

programında katman olarak açılır (Görsel 1).  

 

Görsel 1. Niksar İlçesi’ne ait sayısal yükseklik modeli (DEM verisi). 

CBS programında Raster sekmesi altında yer alan Advanced Color 

seçeneğinden yararlanılarak açılan pencerede DEM verisi yükselti 

basamaklarına göre gruplandırılarak her bir basamağa uygun renk 

atanır (Görsel 2). Bu basamakta DEM verisi öğretmen tarafından temin 

edildikten sonra okulun sahip olduğu imkanlar ve sınıf mevcuduna göre 

DEM verisinin gruplandırma ve renklendirme işlemleri ile bundan 
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sonra anlatılacak işlemler öğretmenin gözetiminde öğrencilere de 

yaptırılabilir. 

 

Görsel 2. Niksar İlçesi’ne ait DEM verisinin yükselti basamaklarına 

göre gruplandırılması ve renk atamasının yapılması. 

Oluşturulan bu harita üzerine akarsu, dağ, tepe, yerleşim yeri gibi 

coğrafi unsurları eklemek için 1/100.000 ölçekli topografya 

haritalarından  G37, G38, H37 ve H38 paftaları koordinatlandırılarak 

açılır ve bu paftaların üzerine önceden koordinatlandırılmış Niksar İlçe 

sınır tablosu açılır. Bu tablonun üzerine CBS programında yer alan 

Tablo sekmesi altında yer alan Yeni Tablo sekmesi ile çizimi yapılacak 

her bir unsur için yeni bir tablo açılır.  Bu işlemden sonra CBS 

programında Harita sekmesi altında yer alan Ekle grubunda yer alan 

çizim araçlarından yararlanılarak Niksar İlçe sınırları içerisinde kalan 

ve haritada gösterilmek istenen akarsuların sayısallaştırılması (çizim) 

işlemine başlanır (Görsel 3). Aynı işlemler tepe ve yerleşim yerleri için 

ayrı ayrı yapılır. Bu aşamada akarsu gibi unsurlar polyline (çizgisel), 

dağ, tepe dorukları, yerleşim merkezleri gibi unsurlar ise noktasal 

sembol olarak sayısallaştırılır (Görsel 3 ve Görsel 4).   
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Görsel 3. Niksar ilçe sınırları içerisinde kalan (kırmız çizgi) akarsuların 

sayısallaştırma (mavi çizgiler) aşaması. 

 

Görsel 4. Niksar İlçesi sınırları içerisinde kalan yerleşmelerin (kırmız 

noktalar) yerleşmelerin sayısallaştırma aşaması. 

Sayısallaştırma işlemi yapılan her bir unsura ait bilgiler (akarsu, tepe 

veya yerleşim biriminin adları, nüfus bilgileri…vb) Veri Sayfası 

penceresinde yer alan tabloya girilir (Görsel 5). 
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Görsel 5. Niksar İlçesi’nde yer alan yerleşmelerin isim ve nüfuslarının 

veri sayfasına girilmesi. 

Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra oluşturulmuş olan akarsu, dağ ve 

tepe ile DEM verisinin yer aldığı tablolar Genel sekmesinde yer alan 

Tablo Aç komutuyla aynı pencerede üst üste açılarak çakıştırılır 

(Görsel 6). 

 

Görsel 6. Oluşturulan tabloların üst üste çakıştırılması. 
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Oluşturulmuş olan bu tablolara ait öz nitelik bilgilerinin (akarsu, dağ ve 

tepe isimleri) görüntülenmesi için Gezgin penceresinde her bir 

tablonun etiketleri gerekli düzenlemeler yapılarak (yazı tipi, 

puntosu..vb) açılır. Böylece sayısallaştırılmış olan unsurlara ait 

bilgilerin harita penceresinde görüntülenmesi sağlanır.  

Son aşamada Çıktı sekmesinden yararlanılarak oluşturulan harita ister 

.pdf, ister .jpg formatlarında veya doğrudan yazıcıya gönderilecek 

şekilde çıktı alınmasına hazır hazır hale getirilir. Bunun için Çıktı 

penceresine tıklanarak boş bir sayfa açılır ve sayfa boyutu ayarları 

yapıldıktan sonra bu pencerenin altında yer alan Harita, Lejant ve 

Ölçek Çubuğu Ekle sekmelerinden yararlanılarak açılan boş sayfaya 

akarsu, dağ ve tepe ile DEM tabloları, lejant ve ölçek eklenir. Harita 

penceresinin altında yer alan Haritaya ekle sekmesinde yer alan Kuzey 

oku ekle sekmesiyle yön oku eklenerek harita çıktısı oluşturulur. 

(Görsel 7).  

 

Görsel 7. Çıktı penceresinden yararlanılarak oluşturulan tabloların 

çıktıya hazır hale getirilmesi. 
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Nüfus dağılışını gösteren tematik haritanın oluşturulması için Genel 

penceresi altında Tablo aç sekmesi ile yerleşmeler tablosu ve Tablo 

penceresi altında Yeni veri sayfası sekmesi ile yerleşmelere ait isim ve 

nüfusların yer aldığı tablo açılır. Harita penceresi altında bulunan 

Tematik ekle sekmesine tıklanarak açılan pencerede Aralık tipi 

içerisinde yer alan büyüyen şablon seçilir (Görsel 8). İleri sekmesine 

basılarak açılan pencerede yer alan Aralık, Stiller ve Lejant sekmeleri 

yardımıyla oluşturulacak olan nüfus tematik harita ile ilgili 

düzenlemeler yapılarak tematik harita oluşturulur. 

Görsel 8. Nüfus büyüklüğüme göre yerleşmeler tematik haritasının 

oluşturulması. 

Oluşturulan bu tematik haritanın üzerine akarsu, dağ ve tepe ile DEM 

tabloları açılarak nüfus dağılış haritası ile fiziki harita çakıştırılır. 

Yukarıda çıktı sayfası hazırlama işleminde bahsedilen işlemler burada 

aynı şekilde yapılarak fiziki ve beşeri özellikleri gösteren haritalar bir 

biri ile çakıştırılacak biçimde çıktı alımına hazır hale getirilir.  

Oluşturulan bu haritalar derslerde sınıf içi etkinliklerde 

kullanılabileceği gibi, öğrencilerin yaşadıkları yerlere ait 

farkındalıklarını arttırmak amacıyla büyük boy baskıları yapılarak sınıf 

veya okul içerisinde bulunan panolarda sergilenebilir. 
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Etkinlik 1.  

Ders: Sosyal Bilgiler  

Kazanım: SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin 

yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 

Fiziki haritada yer alan temel unsurlar ve bu unsurların anlamları 

üzerinde durulur 

Beceriler: Harita okuryazarlığı becerisi. 

 

1. Yukarıdaki haritaya göre yaşadığınız yerde yükselti değerleri nasıl 

bir dağılım göstermektedir?  

2. Yaşadığınız çevrede hangi akarsular yer almaktadır? Yukarıdaki 

haritadan yararlanarak bu akarsuların isimlerini yazınız 

3. Yaşadığınız çevrede yer alan dağ ve tepelerin isimlerini haritadan 

yararlanarak belirleyiniz. 
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Etkinlik 2.  

Ders: Sosyal Bilgiler 

Kazanım: SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile 

beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler 

verir. 

Nüfusun dağılışına etki eden faktörler üzerinde durulur. 

Beceriler: Harita okuryazarlığı becerisi. 

Aşağıdaki haritada yerleşim yerlerinin dağılışı ve nüfusları 

gösterilmektedir. Haritaya göre yükselti ile yerleşme ve nüfusun 

dağılışı arasında nasıl bir ilişki vardır? Yorumlayarak yükseltinin nüfus 

ve yerleşmelerin dağılışı üzerindeki etkisini kısaca açıklayınız. 
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Etkinlik 3.  

Ders: Coğrafya 

Kazanım: 10.2.6. Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında 

etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 

Beceriler: Harita becerisi, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve 

yorumlama 

Aşağıda Niksar İlçesi’ne ait eğim ve nüfus dağılış haritası ile nüfusun 

eğim gruplarına göre dağılış grafiği yer almaktadır. 

 

 Haritaya göre; 

1- Nüfus daha çok hangi eğim grubunda yer toplanmıştır. Nüfusun bu 

eğim grubunda toplanmasının sebepleri neler olabilir? 

2- Nüfusun en az yer aldığı veya hiç bulunmadığı eğim grubu 

hangisidir?  Nüfusun bu eğim grubunda az olmasının veya hiç 

bulunmamasının sebepleri neler olabilir? 

3- Niksar İlçesi örneğinden yola çıkarak Türkiye’de eğim değerleri ile 

nüfusun dağılışı arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısaca yorumlayınız. 
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SONUÇ 

Coğrafya bilimi ile ilgili olarak yapılan tanımların ortak noktası bu 

bilim dalının odağında insan ve coğrafi çevrenin yer aldığını 

göstermektedir. Coğrafi çevre insanın içinde yaşadığı, tüm ihtiyaçlarını 

karşıladığı ve sürekli etkileşim halinde olduğu fiziki mekân parçasıdır. 

Coğrafya eğitimi ile birey etkileşim halinde olduğu bu fiziki mekân ile 

yeryüzünün diğer bölgelerini algılar, onun farkına varır. Ancak bu 

algılama ve tanıma ilk olarak bireyin içerisinde yaşadığı çevreden 

başlar. Bu nedenle coğrafya öğretiminin amaçlarından biri de içerisinde 

yaşadığı en küçük mekân biriminden başlayarak bireylere ülkesini ve 

dünyayı tanıtmak olduğu söylenebilir. Böylesi bir süreçte ise karşımıza 

ilk coğrafi bilgilerin pekiştirilmesini sağlayacak yerel coğrafya kavramı 

çıkmaktadır (Çavdar, 2022, s.19). 

Yerel coğrafya sınırları belirli bir alanın herhangi bir açıdan veya tüm 

yönleriyle coğrafi açıdan incelenmesini ele alan bir coğrafya 

yaklaşımıdır. Yerel coğrafya öğretimi ise sınırları belirli bir alanı diğer 

alanlardan ayıran özelliklerin bireylere eğitim yoluyla aktarılmasını ve 

bireylerin içerisinde yer aldığı çevrenin fiziki, beşeri ve ekonomik 

özelliklerini öğretilmesini, bireylerin öğrendikleri bu bilgileri 

genelleyerek çıkarımlarda bulunmalarını ve günlük yaşamlarında 

kullanılmasını amaçlamaktadır (Öner, 2018, s. 118). İlkönce yakın 

çevreden başlayarak diğer mekânları kapsayacak şekilde genişletilen 

bir coğrafya öğretimi yaklaşımı öğrencilerin yeryüzünü daha iyi bir 

şekilde algılamasını ve tanımasını sağlayacaktır. Coğrafya öğretiminin 

yakın çevreden başlayacak şekilde organize edilmesi fikri Coğrafya 

Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bazı kazanımlar ile Sosyal 

Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan coğrafya bilimi ile ilişkili 

birçok kazanımda da açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bu 

kazanımlarda coğrafya öğretiminde ilk önce yerel çevreden başlanması 

önerilmesine rağmen bu derslerin kitapları incelendiğinde yerel 

coğrafya öğretimi ile ilgili olarak harita gibi materyallerin neredeyse 

hiç yer almadığı görülmektedir. Ayrıca tüm yerleşmelere ait haritaların 

ayrıntılı bir biçimde ders kitaplarında yer verilmesi de mümkün 

değildir. Bu noktada yerel coğrafya ile ilgili unsurlardan hareketle 
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coğrafya öğretiminin gerçekleştirilmesinde CBS teknolojileri etkili bir 

araç olarak kullanılabilmektedir. 

Yeryüzüne ait tüm bilgilerin toplama, depolama ve ihtiyaca göre bu 

bilgileri analiz etme, güncelleştirme ve görüntüleme gibi işlemlere 

olanak sağlayan CBS teknolojileri günümüzde ulaşım, çevre, şehir ve 

bölge planlama, jeoloji, kartografya, sağlık gibi birçok alanda yaygın 

bir şekilde kullanılmakta olup, kullanımı yaygınlaşan alanlardan biri de 

eğitimdir. Adından da anlaşılacağı üzere kökeni coğrafya bilimine 

dayanan CBS teknolojilerinin eğitim alanında yaygın bir şekilde 

kullanıldığı bilim dallarından biri de coğrafyadır. 

CBS teknolojilerinden yararlanılarak yerel unsurlardan hareketle 

coğrafya öğretimi ile ilgili kazanımların öğretimine yönelik örnek ders 

materyali ve etkinlikler geliştirmeyi amaçlayan bu çalışmada Sosyal 

bilgiler ve coğrafya öğretim programlarında yer alan kazanımlar ile 

ilişkili olarak Niksar İlçesi’ne ait lokasyon, fiziki, eğim ve nüfus 

haritaları oluşturulmuştur. Daha sonra ise öğretilmek istenen kazanım 

ve beceri doğrultusunda bu haritaların nasıl kullanılacağı ile ilgili örnek 

etkinliklere yer verilmiştir. Verilen örneklerden de görüldüğü gibi bir 

mekâna ait bilgiler CBS teknolojiler ile çok kolay biçimde görsel hale 

getirilebilmekte ve öğretim sürecinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle 

CBS teknolojilerinin öğretim sürecinde ve özellikle de yerel coğrafya 

ile ilişkili kazanımların öğretiminde yaygın olarak kullanımı için ilgili 

dersin öğretmenlerine CBS ile ilgili kursların verilmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Çok anlamlılık (Alm. Polysemie, Mehrdeutigkeit, Fr. polysemie, İng. 

polysemy), bir gösterenin birçok gösterilen belirtmesi veya bir birimin 

birçok anlam içerme durumu olarak tanımlanır.  Çok anlamlılık sıklık 

kavramıyla yakından ilgilidir. En sık rastlanan birimler, çok 

anlamlılığın en yoğun düzeye ulaştığı öğelerdir. Sözün kullanıldığı her 

farklı alan farklı bir anlam demek olduğu için aynı söz altındaki farklı 

anlamlar ile çok anlamlılık ortaya çıkar.  

Dilimizde ters anlamlılık, karşıt anlamlılık, zıt anlamlılık(Alm. 

antonymie, Fr. antonymie, İng. antonyme) terimleriyle karşılanan 

kavram ise genellikle birbirine karşıt anlam taşıyan sözcüklerin 

oluşturduğu anlam zıtlığı olarak tanımlanır. Ancak bazı çok anlamlı 

sözcüklerde anlam farklılaşmalarının değişik boyutlara ulaştığı, hatta 

sözcüğün kendi içerisinde çeşitli yönlerden karşıtlıklar barındırmaya 

başladığı görülür. Dilde çok anlamlı bazı sözcüklerde rastlanan bu 

durum, söz içi karşıtlık (enantiosemi) olarak adlandırılır. Bu, bir sözlük 

birimin en az iki anlamının birbirine ters düşmesi, şeklinde 

değerlendirilmektedir.  

Söz içi karşıt anlamlılığın pek çok farklı formu ve nedeni vardır. Dinar 

(2018), bunları 2 ana başlık altında değerlendirmiştir: 1. Yalın Söz İçi 

Karşıtlık, 2. Bağlamsal Söz İçi Karşıtlık.  Herhangi bir bağlama ihtiyaç 

duymayan ya da çok sınırlı bağlam içerisinde karşıtlık anlamını 

verebilen sözcükleri yalın söz içi karşıtlık içerisinde değerlendirirken; 

bağlamsal söz içi karşıtlığın ise eşdizimlilik, ironi, vb. on farklı 

sebebinin bulunduğunu belirtmektedir.  
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Söz içi karşıt anlamlılık, hem çok anlamlılık hem de bir karşıt 

anlamlılık unsurudur. Bu çalışmada “şimden gerü” yapısı ile tarihî 

metinlerde “kerü/kirü/gerü” sözcüğü hem çok anlamlılık hem de söz içi 

karşıtlık açısından ele alınacaktır. Bu bakımdan öncelikle 

“kerü/kirü/gerü” sözcüğünün etimolojisi incelenecek daha sonra tarihi 

metinlerde kerü/kirü/gerü”  sözcüğünün kullanım alanlarına, işlevlerine 

ve anlamlarına değinilecektir. Ardından “şimden gerü” yapısının söz içi 

karşıt anlamlılığı Eski Anadolu Türkçesi metinlerinden oluşturulan 

derleme üzerinden örneklerle açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, çok anlamlılık, şimden 

gerü, söz içi karşıtlık. 

Abstract 

Polysemity (Alm. Polysemie, Mehrdeutigkeit, Fr. polysemie, Tur. Çok 

anlamlılık) is defined as the state in which a signifier has many 

indicated indications or a unit contains many meanings.  Polysemity is 

closely related to the concept of frequency. The most common units are 

those in which polysemity reaches its most intense level. Since each 

different field in which the word is used means a different meaning, 

polysemy emerges with different meanings under the same word.  

In our language, the concept that is met with the term anonymity (Alm. 

antonymie, Fr. antonymie, Tur. ters anlamlılık, karşıt anlamlılık, zıt 

anlamlılık) is generally defined as the antonym of words with opposite 

meanings. However, in some polysemous words, it is seen that the 

differentiation of meaning reaches different dimensions, and even the 

word itself begins to contain contradictions in various aspects. This 

situation, which is found in some polysemous words in a language, is 

called enantiosemia. This is considered to mean that at least two 

meanings of a dictionary unit contradict each other  

There are many different forms and causes of enantiosemia. Dinar 

(2018) evaluated them under 2 main headings. 1. Simple Intraverbal 

Contrast, 2. Contextual Intraverbal Contrast.  When evaluating words 

that do not need any context or that can give the meaning of opposition 

in a very limited context in simple intraverbal contrast; contextual 
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rhetorical contrast has many different causes, such as collocations, 

irony, etc.  

Intraverbal antonym is both a polysemy and an antonym element. In 

this study, the "şimden gerü" structure and the word "kerü/kirü/gerü" in 

historical texts will be discussed in terms of both polysemy and 

intraverbal contrast. In this respect, first of all, the etymology of the 

word "kerü/kirü/gerü" will be examined, and then the uses, functions, 

and meanings of the word "kerü/kirü/gerü" in historical texts will be 

mentioned. Then, the intraverbal antonym of the "şimden gerü" 

structure will be explained with examples through the corpus of Old 

Anatolian Turkish texts. 

Keywords: Old Anatolian Turkish, polysemity, şimden gerü, 

intraverbal contrast. 

1. GİRİŞ 

Çok anlamlılık (Alm. Polysemie, Mehrdeutigkeit, Fr. polysemie, İng. 

polysemy), bir gösterenin birçok gösterilen belirtmesi veya bir birimin 

birçok anlam içerme durumu olarak tanımlanır. Çok anlamlılık sıklık 

kavramıyla yakından ilgilidir. En sık rastlanan birimler, çok 

anlamlılığın en yoğun düzeye ulaştığı öğelerdir (Vardar, 2002: 62). 

Çok anlamlılıkta gösterge, temel anlamını yitirmeden yan anlamlar 

kazanmaktadır. Zaman içinde bunlar unutulabildiği gibi yeni yan 

anlamlarla daha da zenginleşebilmektedir. Örneğin bugünkü değ-, 

“dokunmak” anlamının dışında Eski Türkçede “ulaşmak, erişmek” 

kavramını anlatıyor, aynı zamanda “saldırmak,” yakalamak” 

anlamlarına geliyordu. Bugün değ- fiilinin bu anlamlarında değişmeler 

vardır (Aksan, 2016: 90). 

Dilimizde ters anlamlılık, karşıt anlamlılık, zıt anlamlılık (Alm. 

antonymie, Fr. antonymie, İng. antonyme) terimleriyle karşılanan 

kavram ise genellikle birbirine karşıt anlam taşıyan sözcüklerin 

oluşturduğu (Aksan, 2016:103) anlam zıtlığı olarak tanımlanır. Ancak 

bazı çok anlamlı sözcüklerde anlam farklılaşmalarının değişik 

boyutlara ulaştığı, hatta sözcüğün kendi içerisinde çeşitli yönlerden 

karşıtlıklar barındırmaya başladığı görülür. Dilde çok anlamlı bazı 

sözcüklerde rastlanan bu durum, söz içi karşıtlık (enantiosemiya): “Bir 
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sözlük birimin en az iki anlamının birbirine ters düşmesi” şeklinde 

değerlendirilmektedir (Karaman 2009: 1642 akt: Dinar 2016: 65). 

Aksan, karşıt anlamlılığın farklı türleri olduğundan bahseder: sözcük 

düzeyinde ve cümle düzeyinde (2016: 106). Ancak tek bir sözcüğün 

kazandığı anlamlar noktasında karşıtlıktan bahsetmek mümkündür.  

Sözün kullanıldığı her farklı alan farklı bir anlam demek olduğu için 

aynı söz altındaki farklı anlamlar, yani çok anlamlılık ortaya çıkar. Çok 

anlamlılığın başlıca kaynaklarını şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Anlam değişmelerinin yol açtığı çok anlamlılık, 

2. Biçim birleşmelerinin yol açtığı çok anlamlılık (Karaağaç 

2013: 217-218). 

Yaylagül (2004) ise çok anlamlılığın sebeplerini daha detaylı olarak şu 

başlıklar altında değerlendirir: 

1. Uygulamadaki veya kullanımdaki değişiklikler, 

2. Sosyal çevredeki özelleşme, 

3. Metafor veya deyim aktarmasıyla ilgili taşıma, 

4. Metonimi veya ad aktarmalı taşıma, 

5. Mental bakış açısındaki farklılıklar, 

6. Taşıma, 

7. Kategoriler ve alt kategoriler arasındaki ilişkiyle ilgili 

taşıma, 

8. Somutlaştırma, 

9. Alt anlamlılık ilişkisi, 

10. Çıkarımsal anlam, 

11. Ortaklaşa kullanım, 

12. Yabancı etki, 

13. Ekler yoluyla oluşan çok anlamlılık (Yaylagül 2004:3181-

3184). 

Söz içi karşıt anlamlılığın da pek çok farklı formu ve nedenleri vardır. 

Dinar bunları 2 ana başlık altında değerlendirmiştir. 1. Yalın Söz İçi 

Karşıtlık, 2. Bağlamsal Söz İçi Karşıtlık.  Herhangi bir bağlama ihtiyaç 

duymayan ya da çok sınırlı bağlam içerisinde karşıtlık anlamını 

verebilen sözcükleri yalın söz içi karşıtlık içerisinde değerlendirirken 
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bağlamsal söz içi karşıtlığın 10 farklı durumda ortaya çıkabildiğine 

dikkat çeker. Bu anlamda Dinar’ın tablosu ana hatlarıyla şu şekildedir: 

“1. Yalın Söz İçi Karşıtlık 

1.1. İşteş Karşıtlık 

2. Bağlamsal Söz İçi Karşıtlık 

2.1. Eşdizimlilik 

2.2. Semantik Prozodi 

2.3. Hareketin Karşıt Yönlerini Karşılayabilen Fiiller 

2.4. Durumun Karşıt Yönlerini Karşılayabilen İsimler 

2.5. Karşıt Duyguları Yansıtabilen Sözcükler 

2.6. Tabu ve Örtmece 

2.7. Oksimoron Etkisiyle Gelişen Söz İçi Karşıtlıklar 

2.8. İroni 

2.9. Tonlama ile Karşıtlık 

2.10. Gramatikal Söz İçi Karşıtlık”(Dinar 2018:105-

241). 

Söz içi karşıt anlamlılık hem çok anlamlılık hem de bir karşıt anlamlılık 

unsurudur. Çok anlamlılık ve karşıt anlamlılığın ortaya çıkmasında 

önemli faktörlerden biri eşdizimliliktir. Eşdizimlilik (collocation), en 

basit tanımıyla, bir sözcüğün tümcesel veya öbek yapıda çeşitli sözcük 

kombinasyonlarıyla beraber görünmesidir (Aydın Özkan, 2018, 277). 

 

Çalışmaya konu olan “şimden gerü” yapısı iki bileşen olarak 

değerlendirilecektir: 1. Tarihi metinlerde “gerü” sözcüğünün durumu 

çok anlamlılık bakımından, 2. Eski Anadolu Türkçesi döneminde  

“şimden gerü” söz içi karşıtlık açısından ele alınacaktır. Bu bakımdan 

öncelikle “gerü” sözcüğünün etimolojisine ve tarihi metinlerdeki 

anlamlarına bakmakta fayda vardır. 
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1. kerü/gerü sözcüğünün etimolojisi 

Sözcüğün Orhun Türkçesi döneminden itibaren farklı fonetik 

biçimlerde var olduğu görülmektedir. Orhun Türkçesi dönemi 

eserlerinden Türkiye Türkçesine doğru şu fonetik değişmelerin olduğu 

görülür:kerü>kѐrü>gerü>geri. Sözcüğün kökeni hakkında 

araştırmacıların farklı görüşler sunduğu görülür.  

Suzan Duran, “ki” sözcüğünün isim veya fiil kökü olabileceği hakkında 

iki farklı görüş ileri sürer.Kök eğer fiilse, -r ettirgenlik eki almış daha 

sonra -üzarf fiili almış olabileceğini“ki” eğer isim kökü ise+rü yön 

gösterme ekialmış olabileceğini ifade eder (Duran, 1956: 83). 

Hacıeminoğlu, sözcük için “kir-ü<ki-r-ü?<ki+rü?” biçiminde kesin 

olmayan bir öneride bulunmuştur (Hacıeminoğlu, 1995: 59).  

Ergin, “girü” sözcüğünün “gir-ü” biçiminde bir zarf-fiil olduğunu 

belirtir (Ergin, 2009: 372). Grönbech de Ergin gibi sözcüğün, “kir-” 

fiiline, zarf-fiil eki getirilerek oluştuğunu dile getirir (Grönbech, 2011: 

36).  

Tekin’e göre *kē “arka, geri” sözcüğünün yönelme durumu +rü almış 

biçimidir (Tekin, 2016:140). 

Erdal da sözcüğün bir *ke isim kökünden geldiğini düşünen 

araştırmacılardandır. Bu anlamda kerü ve berü kelimelerinin aynı 

biçimde türediğini belirtir: ke+gärü, *bä+gärü (2004, 123). Ayrıca 

Eski Türkçede *ke+sin+rä, ke+n, ke+din, ke+č, ke+čä sözcüklerinin 

de aynı kökten türemiş olabileceğini belirtir (2004: 179). 

Clauson, sözcüğün kökeninin *ke isim kökünden geldiğini, kerü 

biçiminde “arkada, geride” anlamları ile zarf olduğunu belirtir. Orhun 

Yazıtlarında “batı” anlamında kullanıldığını da ekler (Clauson 1972, 

36):  

“kerü temir kapıgka tegi konturmış” (Batıda Demir Kapı’ya 

kadar yerleştirmiş.) KT D 2, BK D 3. 

Dönemin diğer yazıtlarında ise “geri” anlamıyla kullanıldığı örnekler 

görülmektedir. Ongin yazıtında ise sözcük “geri” anlamı ile 

görülmektedir: 
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“kerü barıgma bardı.” (Geri gidenler gitti.) O K 3. 

“anta kerü barıp yençü ügüzüg keçe temir kapıgka…” (oradan 

geri dönüp İnci Irmağını geçerek Demir Kapı’ya…) KÇ D 4. 

Uygur Türkçesi döneminde "geri" anlamında kullanılan "kirü" 

sözcüğüne çok nadir rastlanmaktadır. Uygur Türkçe Grameri’nin yazarı 

Eraslan da sözcüğün kökeninin *ke isim soylu olduğunu düşünür: 

*ki+rü (Eraslan 2012: 214). Bu dönem metinlerinde "kirü" sözcüğü 

“girmek” anlamındaki fiilin (kir-) zarf fiil biçimi olarak sıkça 

görülmektedir. Özellikle Altun Yaruk Sudur’da “nırvanka kirü yarlıka-

” eşdizimliliği ile görülmektedir. 

“Nırvanka kirü kirü yarlıkamışıŋa tegi…” (Nirvana’ya haşmetle 

girinceye kadar…) Maitr. 1/35-36. 

“neng inçip nırvanka kirü yarlıkamadın yirtünçüde..” (Böylelikle 

hiç Nirvana'ya girmeye lütfetmeden…) Maitr. 160/4. 

“teŋrim siz nırvanka kirü yarlıkamışda kinbo nom erdinig...” AY 

663/17-18. 

 “ordumka karşımka kirü yarlıkadı..” (sarayıma girme lütfunda 

bulundu.) AY 420/22. 

Bu bakımdan “geri, arka, batı” anlamına gelen sözcük Uygur Türkçesi 

metinlerinde daha sık aşağıda örneklendirildiği şekilde kid, kidin, kin, 

kirse, kidirti biçimleriyle karşımıza çıkmaktadır. Kerü sözcüğüne bu 

dönem metinlerinde rastlanılmamaktadır. 

“Bu ırk başınta az emgeki bar; kin yana edgü bolur” (Bu falın 

başında biraz acı var; (ama) sonra yine iyi olur.) IB 57. 

"anın siz bolgay siz muntada ken tört tümen yaşlıg tınlıg[...]" (O 

yüzden siz bu andan sonra kırk bin yıl yaşayan canlılar 

olacaksınız.) Maitr. 54/28-30. 

"yme takı teŋri teŋrisi burkan nırvanka barmışta ken şazanta ulug 

tusu kıltılar" (…ve yine tanrılar tanrısı Buda nirvanaya ulaştıktan 

sonra dine hizmet etmiş.) Maitr. 3/43-45. 

"anta ötrü badarı bramn bumuntag türlüg öŋre kisre işidmedük 

teŋri teŋrisi burkannıŋ..." (Bunun üzerine badhari brahman 

vaktiyle işitmediği tanrılar tanrısı burkanın...) Maitr.13/ 21-24. 
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DTS’da sözcüğün diğer yerlerde rastlanmayan eşsiz, kullanılmamış 

anlamı yer almaktadır: kerü I: 1. geri, geriye; 2. Tersine, aksine; II: 

eşsiz, kullanılmamış (DTS, 1969: 302). 

Dîvânü Lûgati‟t- Türk’te madde başı olarak yer almaz. Kaşgarlı, temür 

madde başında “kök temür kerü durmaz” atasözünde aktardığı sözcüğü 

“gök demir boş durmaz” anlamına geldiğini belirtir (DLT I: 361). 

Kutadgu Bilig’de daha çok “geri, arka” anlamında “kedin” ve “basa” 

sözcüklerinin kullanımına rastlanmaktadır. Sözcüğün, Kutadgu 

Bilig’de bir kez “geri” anlamında kullanımına rastlanmaktadır. 

“Geri” anlamında "kirü" örneği: 

“Balıkmış bar erse sen emlet körü,  bulun bolmış erse yulup ol 

kirü” (Yaralanan varsa, sen bakıp, tedavi ettir; esir olan varsa, 

kurtar, geri al.) KB 2402. 

“Geri” anlamında kedin ve basa örnekleri: 

“Negü teg bolur sen meniŋde kedin/  meniŋ yok sakınçım 

munıŋda adın” (Benden sonra ne olacaksın; benim bundan 

başka bir düşüncem yoktur.) KB 1217 

“Çığay bay ikigün ölümde kedin/  yana tüz bolurlar kara yer 

katın” (Fakir ve zengin, ölümden sonra, her ikisi de kara 

toprağın altında tekrar müsavi olur.) KB 3617. 

“Anıŋda basa kör oğul kız-turur,  oğul kız yükin yüdmek emgek 

erür” (Ondan sonra çoluk-çocuk dünyaya gelir; onların 

yükünü yüklenmek zahmetli bir iştir.) KB 3582 

“Takı bir seniŋde basa ol kiçig,  bularnıŋ bile ol açığ ya süçig”

 (Biri de senden sonra gelen küçüklerdir; hayatın acı ve tatlı 

anları bunlar ile birlikte duyulur.) KB 4183 

 

2. Eski Anadolu Türkçesinde "girü" sözcüğünün anlamları 

“kerü, gerü” sözcüğü Orhun Türkçesi metinlerinde “geri, arka, batı”; 

Karahanlı Türkçesi döneminde “geri, arka”;Eski Anadolu Türkçesi 

dönemine gelindiğinde ise “geri, arka, yine, tekrar, sonra, artık, 

başka” anlamları ile kullanılmaya başlar. Bugün Türkiye Türkçesinde 

ise 1.is. Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı 

2. Son, sonuç 3.Bir şeyin sona kalan bölümü 5. Geçmiş, mazi 6. 

Hayvanda boşaltım organının dışı 7. sf. Eksik gösteren (saat) 8. sf. 
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Aptal, anlayışsız 9. sf.mec. Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, 

gelişememiş 10. zf. Geriye doğru 11. ünl. “geri dön, geri git!” 

anlamında bir söz (Türkçe Sözlük, 2005:752) anlamları ile 

görülmektedir. 

a. Yine, tekrar anlamı 

"girü" sözcüğünün Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde "yine, yeniden, 

tekrar" anlamlarıyla kullanıldığı görülmektedir: 

“ ‘Âşıkuñ hâlin girü ‘âşık bilür”(Aşığın halini yine âşık bilir). 

Garip. 6185 

“Girü Gülşehrî sözi sâz eyledi (Yine Gülşehri sözünü saz 

eyledi.)” Mant. T. 17 

“Pes bilüñüz iy cihânuñ kuşları/ Kim girü ol şâh düzer bu işleri” 

( Ey cihanın kuşları O yüzden biliniz ki bu işleri yine o padişah 

düzeltir.) Mant. T. 242 

 “Pes didi ol feylesûfa girü şâh/ Kim muhakkakdur bu kim birdür 

İlâh” (Yine o filozofa “pes” dedi padişah “Şüphesiz ki Allah 

tektir.) İskender. 2214 

“gėder ardına baḳa yöni gėrü/ umar kim raḥm ėde yār-ı perī-

rū”(Tekrar, ardına bakarak gider, peri yüzlü sevgilinin affını 

bekler.) Hüs. Şir. 5901 

 “Ögi çün başına dirildi girü/ Śanayduŋ ölüdür dirildi girü” 

(Bilinci tekrar yerine geldiğinde ölüp tekrar dirildiğini sanırdın) 

Süheyl 1450 

“İndük Rûm'ı kışladuk çok hayr u şer işledük/ Uş bahâr geldi girü 

göçdük el-hamdüli'llâh” (Rumeline indik ve kışı orada geçirdik. 

Çok hayr ve şer işledik. Şimdi tekrar bahar geldi ve Allah’a 

şükürler olsun geri göçtük.) Yunus Divanı 292/6. 

“Ol dost bize gelmezise ben dosta girü varayın/ Çeküben cevr ü 

cefâyı dostumun yüzin göreyin” Yunus Divanı 266/1. 

b. “geri, arka” anlamı  

"girü" sözcüğünün Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde “geri, arka” 

anlamlarıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Aşağıdaki örnekler sözcüğün 

geri, arka anlamlarından alınmıştır: 
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“Dönelüm girü didügümüz söze/ Şerh idelüm kalanın dahı size”  

(Dediğimiz söze geri dönelim ve sözün kalanını da size 

açıklayalım). İskender. 4616 

 “Çü destūr bulmadı döndi girü” (İzin alamadığı için geri döndü.) 

Süheyl 710 

c. Başka anlamıyla 

"girü" sözcüğünün Risâletü'n-Nushiyye’de bir beyitte başka anlamıyla 

kullanıldığı görülür: 

“Akıl dapa casus haber iletdi/ Gör alçaklığı girü neler itdi”  

(Haberci akla bir haber getirdi bak alçak gönüllülük başka neler 

etti.) Ris. Nush. 171. 

d. Sonra, artık anlamı 

“Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda 

Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler.” 

Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277 tarihli meşhur fermanında da geçen 

ve Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde sıkça rastlanan “şimden girü” 

söz öbeğinin söz diziminde her zaman birlikte ortaya çıkması ile söz içi 

karşıtlık oluşturduğu görülmektedir. Sözcüğün yeni anlam ve işlev 

kazanmasında ise şimdi sözüğü ile olan kullanım sıklığı ve eşdizimlilik 

etkilidir. Söz içi karşıtlık türü bakımından ise söz dizimsel ve 

eşdizimlilikten doğan söz içi karşıtlık özelliği göstermektedir. “Gerü” 

sözcüğü bu yapılarda isim+DAn ya da daha az görülmekle birlikte 

zamir+DAn yapısında bir tamlayıcıyı zorunlu koşar. isim+DAn 

yapısında “şimden” sözcüğü ile zamir+DAn yapısında “andan” 

sözcüğü ile söz öbeği oluşturduğu görülmektedir. 

3. Eski Anadolu Türkçesinde “şimden girü” yapısı  

Çalışmaya konu olan “şimden girü” yapısı Eski Anadolu Türkçesi 

metinlerinden derlenen örnekler özelinde incelenmiş ve söz içi 

karşıtlığı bakımından değerlendirilmiştir. Sözcüğün “geri, arka” ve 

Türkiye Türkçesinde kazandığı “geçmiş, mazi” anlamlarının aksine 

“şimden girü” yapısı geleceği göstermekte ve Türkiye Türkçesine 

aktarımında “sonra”, “şimdiden sonra”, “artık” anlamlarını 

karşılamaktadır. 
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Eski Anadolu Türkçesinde ses değişikliğine ve anlam genişlemesine 

uğramıştır. Yer zarfı görevinde bulunan “kirü/kerü” hem tonlulaşarak 

“gerü/geri/girü” biçimini almış hem de zaman bildiren “sonra” anlamı 

kazanmıştır. Buradaki zaman anlamı özellikle sözcüğün çekim edatı 

görevinde (-dan sonra) kullanılmasından çıkmaktadır (Hünerli, 2012; 

599). 

Sözcüğün “sonra, artık” anlamını kazanmasında işlev ve dolayısıyla 

anlam değişikliği önemli rol oynamaktadır. Bu işlev ve anlam 

değişikliğinin temel etkenlerinden birisi, birlikte kullanıma çıktığı 

sözcük ile kullanım sıklığının artmasıdır. Bu durum eşdizimlilik olarak 

da adlandırılmaktadır. Çok anlamlı bir sözcüğün farklı anlamları 

eşdizimlilik bilgisine bakılarak ayırt edilebilir. Girü sözcüğü “sonra” 

anlamı ile edat işlevi gösterirken tamlayıcısına her zaman ayrılma 

durumu (–DAn durum biçim birimini) atar. 

Sözcüğün edat işlevi ile daha çok “şimden girü” yapısıyla 

kullanıldığına sıkça rastlanmakla beraber dönem eserlerinde nadiren de 

olsa başka yapılar da görülebilmektedir. Buna ilk olarak “sonra, ondan 

sonra” anlamlarıyla kendine yer bulan “andan girü” yapısı 

gösterilebilir:  

“Dönüp andan girü şehre girdiler/ İlçiyi dahı ohıdup 

gördiler”(Dönüp ondan sonra şehre girdiler. Elçiyi de çağırtıp 

gördüler.) İskender 4651. 

Sevindüm yüzüŋ göreli ķatı çoķ/Ger andan girü öleven ķayu yoķ 

(Yüzünü gördüğüm için çok fazla sevindim; bundan sonra 

ölürsem kaygım olmaz.) Süheyl 5296. 

“Cânı anuñ ma‘rifet issi olur/ Cümle iş andan girü assı olur” 

(Canı onun marifet sahibi olur. Bütün işler artık faydalı olur.) 

Garip. 3604 

Ki andan girü oŋasıdur işüŋ/ Gelüp ŧuzaġa düşesidür ķuşuŋ” 

(Bundan sonra işin yoluna girecek; kuşun gelip tuzağa düşecek.) 

Süheyl 1523. 
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“Nâ-sezâ kişiler ü çekd’ilerü / Pes sezâlar düşdiler andan girü” 

(Lâyık olmayanları öne sürdüler. Bu yüzden lâyık olanlar geri 

kaldı.) İskender 5373. 

Pes andan girü şāh idinüŋ bunı/ Bunuŋ hatunı bilüŋüz hem beni 

(Öyle ise bundan sonra bunu şahedinin; hem de beni, bunun eşi 

olduğumu biliniz.) Süheyl 5036. 

Ayrıca isimlerden sonra ayrılma durumu ile yönetilebilir. Bu durumda 

da sözcük “sonra, daha sonra, gelecekte” anlamlarını verir: 

“Sakıngıl yârün gönlin sırçadur sımayasın/ Sırça sındukdan girü 

bütün olası degül” (Yârin gönlü camdandır, sakın kırma. Cam 

kırıldıktan sonra bütünleşmez.) Yunus Divanı 158/4. 

“şimden girü” bazı metinlerde “imden girü” bir örnekte “şimdiden 

girü” ile görülebilen yapının Eski Anadolu Türkçesinde kullanımları 

örneklendirilmiştir: 

“Dost gönlümi yagmâladı n'olsa gerek şimden girü/ Derdi bırakdı 

cânumı yansa gerek şimden girü” (Dost gönlümü darmadağın 

etti, bundan sonra ne olabilir; bir ateş bıraktı gönlüme, bundan 

sonra (hep) yanacak) Yunus Divanı 286/1. 

“Uram yıkam nefs evini oda yana hırs u hevâ/ El götürem şimden 

girü nefsile savaş eyleyem”(Nefis evini vurup yıkayım, hırsım ve 

arzum ateşler içinde yansın.El açıp (Allah’a) yalvarayım, 

şimdiden sonranefsimle savaşayım.)Yunus Divanı 197/4 

“Tenüm dahı cânum dahı hîç bilmedi Ene'l-Hak'ı/ Şimdiye dek 

bilmedise şimden girü tuş eyleyem”(Ruhum da bedenim de 

Ene'l-Hak'ıhiç bilmedi, tanımadı. Şimdiye kadar bilmediyse 

şimdiden sonra rastlaşayım.)Yunus Divanı 197/5. 

“Eydür Yûnus yâr kulıyam dost bâgçesi bülbüliyem/ 

Söyleyeyüm şimden girü gülzâruma irdüm bugün”  (Yunus 

söyler ki: Sevgilinin kuluyum, dost bahçesinin bülbülüyüm. 

Artık söyleyeyim ki bugün gül bahçeme girdim.) Yunus Divanı 

240/5. 

“Geldi sulṭānlıḳ saŋa imden gėrü/ Eyle ḳulluḳ Taŋrı’ya tėz ṭur 

örü”(Şimdiden sonra, artık sana sultanlık (görevi) geldi. Tez 

ayağa kalk (kıyam et) ve Tanrıya kulluk et.) Yusuf  703 
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“Ol şeh kanı ki lutfıyile pür-safâyıduk/ Şimden girü diriğ işümüz 

âh u vâyimiş” (O padişahın lütfuyla çok mutluyduk, sefa 

doluyduk. Ondan sonra işimiz ah vah etmek oldu.) Şeyhî 

“tevbe vü zühd ü ṣalāḥ-ıla bulımadum felāḥ/ şimdiden gėrü 

melāmet iḫtiyār ėtsem gerek”(Tövbe, takva ve iyiye yönelerek 

selamete eremedim; bundan sonra “melamet”seçmem gerekir.) 

Hüs. Şir. 4129. 

“kimi açardıgelecek sāzdan söz/ ki şimden gėrü pīrūz olısar 

rūz”(Kimi gelecek sazdan söz açardı; çünkü şimdiden sonra gün 

uğurlu olacak.)Hüs. Şir. 4663. 

“Şimdiden girü saña gam hôş degül/ Bu ‘arûsîlerde mâtem hôş 

degül”(Şimdiden sonra gam sana yakışmaz. Bu ‘arûsîlerde 

matem hoş olmaz.) Mant. T. 676. 

“Şimdiden girü dahı ne kılısar/ Yâ anı hôd dünyada kim 

biliser”(Şimdiden sonra da ne yapacak, bu dünyada onu kim 

bilir.) Mant. T. 1262. 

“Ne sefer kim şimdiden girü kılam/ Bir benüm gibi baña yoldaş 

bulam”(şimdiden sonra sefer kılayım ve kendime kendim gibi bir 

yoldaş bulayım.) Mant. T. 2881. 

 

SONUÇ 

Çalışmaya konu olan "şimden gerü" yapısındaki “gerü” sözcüğünde 

Orhun Türkçesi döneminden Türkiye Türkçesine doğru şu fonetik 

değişmelerin olduğu görülür: kerü>kѐrü>gerü>geri.  

Anlamsal olarak ise “kerü, gerü” sözcüğü, Orhun Türkçesi 

metinlerinde “geri, arka, batı”; Karahanlı Türkçesi döneminde “geri, 

arka”; Eski Anadolu Türkçesi dönemine gelindiğinde ise “geri, arka, 

yine, tekrar, sonra, artık, başka” anlamları ile kullanılmaya başlar.  

Bir yer-yön zarfı olarak kullanılan "gerü" sözcüğünün Eski Anadolu 

Türkçesi döneminde sıklıkla “şimden gerü” yapısında, nadiren “andan 

gerü”, “imden gerü” yapılarıyla edat olarak işlevsellik kazandığı 

görülmektedir. 

Sözcüğün yeni işlev ve anlam kazanmasındaki en büyük etken ise 

eşdizimliliktir. Eski Anadolu Türkçesine ait eserlerde “sonra, artık, 
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şimdiden sonra” anlamlarının “şimden gerü” yapısı ile mümkün olması, 

bu fikri destekler niteliktedir. 

"Gerü" sözcüğünün “geri, arka” anlamından “ileri, sonra” yani geçmiş-

gelecek karşıtlığını oluşturabilmesi söz dizimsel söz içi karşıtlık 

oluşturabildiğini gösterir.  

Söz içi karşıtlık oluşturan "gerü" sözcüğünün “şimden gerü” yapısında 

çok anlamlılık kazanması ve işlev değişimi Eski Anadolu Türkçesi 

metinlerinin anlamlandırılması açısından önemlidir. 

Kısaltmalar: 

KT: Kül Tigin Yazıtı 

BK: Bilge Kağan Yazıtı 

O: Öngi Yazıtı 

KÇ: Köli Çor Yazıtı 

Maitr.: Maitrisımit 

AY: Altun Yaruk Sudur 

IB: Irk Bitig 

DTS: Drevnetyurkskiy Slovar 

DLT: Divânu Lügâti’t-Türk 

KB: Kutadgu Bilig 

Garip.: Garipnâme 

Mant. T.: Mantıku’t-Tayr 

İskender. : İskendernâme 

Hüs. Şir. : Hüsrev ü Şirin 

Süheyl.: Süheyl ü Nevbahar 

Yunus Divanı: Yunus Emre Türkçe Divan 

Ris. Nush.: Risalet’ün-Nushiyye 

Yusuf. : Yusuf u Zeliha 

Şeyhî: Şeyhî Divanı 



317 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

KAYNAKÇA 

Aksan, D. (1969). Türkçe Araştırmalarında Yeni Yollar. Türk Dili 

Araştırmaları Yıllığı- Belleten, 17: 45-55 

Aksan, D. (2016). Anlambilim: anlambilim konuları ve Türkçenin 

anlambilimi (2. Baskı). Ankara, Bilgi Yayınevi.  

Aydın Özkan, I. (2018). Evrensel Dil bilgisi ve Türkçede İstem. Ankara: 

Gece Akademi. 

Dinar, T. (2018). Türkiye Türkçesinde Söz İçi Karşıtlık, Ankara: Gazi 

Kitabevi.  

Duran, S. (1956). Türkçede Cihet ve Mekân Gösteren Ek ve Sözler, 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten, s. 1- 110. 

Eraslan, K. (2012). Eski Uygur Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil 

Kurumu Yayınları. 

Erdal, M. (2004). 

Ergin, M. (2009). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay. 

Grönbech, K. (2011). Türkçenin Yapısı. Çeviri: Akalın M. 3. Baskı, 

Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

Hacıeminoğlu, N. (2015). Türk Dilinde Edatlar. İstanbul: Bilge Kültür 

Sanat. 

Hünerli, B. (2012). Türkiye Türkçesi Ağızlarında “Keri (Geri)” 

Sözcüğünün Eskicil Bir Kullanımı, Turkish Studies, 7/2, 

ss.597-604  

Karaağaç, G. (2013). Anlam bilimi ve iletişim. Kesit Yayınları.  

Kıran Zeynel, Ayşe Eziler Kıran 2013. Dilbilime Giriş, 4. Baskı. 

Ankara: Seçkin Yayınları. 

Nadalyayev, V. M., Nasilov, D. M., Tenişev E.R., Şçerbak A.M. 

(1969). Drevnetyurkskiy Slovar, Leningrad. 

S. A. Starostin, A. V. Dybo, O. A. Mudrak: (2003). An Etymological 

Dictionaryof Altaic Languages, Leiden- Boston: Brill. 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 318 

 

Tekin, Talat (2016). Orhon Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil 

Kurumu Yayınları. 

 Clauson, G. (1972). An Etymological Dictionary of Pre-

Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Oxford University 

Press. 

Vardar B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. 2. Baskı. 

İstanbul: Multilingual. 

Yaylagül, Ö. (2004). Türk Dilinde Çok Anlamlılık ve Nedenleri. V. 

Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 20(26), 3175-

3186.  

Taranan Kaynaklar 

Orhun Yazıtları: Aydın, E. (2017). Orhon Yazıtları: (Köl Tegin, Bilge 

Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor). Bilge Kültür Sanat. 

Altun Yaruk: Kaya, C. (Ed.). (1994). Uygurca Altun Yaruk: giriş, metin 

ve dizin. Türk Dil Kurumu. 

Irk Bitik: Tekin, T. (2013). Irk bitig: Eski Uygurca fal kitabı. Türk Dil 

Kurumu Yayınları. 

Kutadgu Bilig: Arat RR. (1947). Kutadgu Bilig I-Metin. İstanbul: Milli 

Eğitim Basımevi. 

Divânu Lügâti’t- Türk: Atalay, B. (1939). Divanü Lûgat-it-Türk 

Tercümesi (Vol. 6). Alâeddin Kiral Basimevi. 

Garibnâme: Yavuz, K. (2000). Aşık Paşa Garipname 1/1, 1/2. Ankara: 

Kültür Bakanlığı (e-kitap: http://ekitap. kulturturizm. gov. 

tr/Eklenti/10669, garib-namepdf.pdf 15.03. 2015) Erişim 

Tarihi. 10.09.2022 

Mantıkut-tayr: Yavuz, K. (2007). Gülsehri’nin Mantıku’t-tayr’ı 

(Gülşen-nâme) [Metin ve Aktarma]. 

https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-78427/gulsehri---mantikut-

tayr.html Erişim Tarihi: 15.09.2022) 

İskendernâme: Akdoğan, Y. (2012). Ahmedî İskendernâme. 

https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/10667,ahmediskendernamey

asarakdoganpdf.pdf?0  Erişim Tarihi: 15.09.2022) 



319 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

Risaletün Nushiyye: Boz, E. (2012). Yunus Emre Risâletü’n-Nushiyye 

Öğüt Kitabı. Ankara: Gazi Kitabevi.) 

Süheyl ü Nevbahar: Dilçin, C. (2016). Süheyl ü Nevbahar: İnceleme- 

Metin- Sözlük: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. 

Şeyhî Divanı: Biltekin, H. (2003). Şeyhi Divanı: İnceleme - tenkitli 

metin – dizin. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Basılmamış Doktora Tezi. 

Hüsrev ü şirin: Şan, F. (2017). Şeyhî'nin Husrev ü Şîrîn'i (İnceleme-

Metin-Çeviri- Dizin- Sözlük). Yıldız Teknik Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi. 

Yunus Emre Divanı: Tatçı, M. (1991). Yunus Emre Divanı. Kültür 

bakanlığı. 

Yusuf u Zeliha: TAŞ, İ. (2008): Yusuf ve Zeliha: Giriş-Metin-Çeviri-

Notlar-Sözlük (Yayınlayan: Mehmet ÖLMEZ) İstanbul. 

 

 





321 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDA ÖZEL 

GEREKSİNİMLİ BİREYLER ÜZERİNE YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

Investigation of Studies on Individuals with Special Needs 

in the Field of Social Studies Education  

Arş. Gör. Muhammed ÖZDEN 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

mhmmdzdn@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6764-7560  

 

ÖZET 

Sosyal bilgiler bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirmesi için tarih, 

ekonomi, sosyoloji antropoloji gibi sosyal bilimleri ve bununla birlikte 

vatandaşlık konularını içeren öğrenme alanlarının ünite veya tema 

altında toplandığı bir bir disiplindir. Bu ders aracılığıyla insanlar yakın 

çevresine ilişkin bilgi sahibi olur, çevresinde meydana gelen olay ve 

olgulara ilişkin mantıklı bilimsel çıkarımlar yapabilir tüm bu yönleriyle 

düşünüldüğünde sosyal bilgiler bireyi hayata hazırlayan bir ders olma 

niteliği taşımaktadır.  Bu çalışma Sosyal bilgiler eğitimi alanında özel 

gereksinimli bireyler üzerine yapılan çalışmaların incelenmesini 

içermektedir. Özel gereksinimli birey doğum öncesi, doğum sırasında 

ya da doğumdan sonra kaza travma gibi sebeplerle akranlarından belirli 

düzeyde farklılık gösteren birey şeklinde tanımlanabilir. Bu tür 

çocuklar, yetersizlik alanlarına göre sınıflandırılmakta olup bu 

sınıflandırmalar; Otizmi olan birey, Zihinsel engelli birey, Bedensel 

engelli birey, Görme engelli birey, İşitme engelli birey şeklinde 

sınıflandırılabilir. Çalışmanın yöntemini nitel araştırma desenlerinden 

tarama deseni oluşturmaktadır. Verilerin incelenmesinde doküman 

analizi yöntemi kullanılarak çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 

verilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu 2015- 2022 

yılları arasında Türkiye’de yayınlanan yüksek lisans, doktora tezleri ve 

bilimsel makaleler oluşturmaktadır. Çalışmanın bulguları 

incelendiğinde özel gereksinimli bireyler üzerine en fazla bilimsel 

çalışma türünü makalelerin oluşturduğu çalışmanın bulguları arasında 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 322 

 

yer almaktadır. Özel gereksinimli bireyler açısından sosyal bilgiler 

dersi önemli bir ders olma niteliği göstermektedir ve sosyal bilgiler 

eğitimi alanında özel gereksinimli bireyler üzerine daha fazla sayıda 

bilimsel çalışma yapılması araştırmanın önerileri arasında yer 

almaktadır.  

Anahtar kelimeler: Eğitim, Sosyal bilgiler eğitimi, özel gereksinimli 

birey  

Abstract 

Social studies is a discipline in which learning areas including social 

sciences such as history, economics, sociology, anthropology, as well 

as citizenship issues are gathered under a unit or theme for the 

individual to realize his social existence. Through this course, people 

gain knowledge about their immediate environment, can make logical 

scientific inferences about the events and phenomena that occur around 

them. Considering all these aspects, social studies is a course that 

prepares the individual for life. This study includes the examination of 

studies on individuals with special needs in the field of social studies 

education. Individuals with special needs can be defined as individuals 

who differ from their peers at a certain level due to reasons such as 

accidental trauma before, during or after birth. Such children are 

classified according to their areas of disability and these classifications 

are; Individuals with autism can be classified as Mentally Handicapped 

Individuals, Physically Handicapped Individuals, Visually Impaired 

Individuals, and Hearing Impaired Individuals. The method of the study 

is the screening design, one of the qualitative research designs. In the 

analysis of the data, it is aimed to give detailed information about the 

studies by using the document analysis method. The sample group of 

the study consists of master's and doctoral theses and scientific articles 

published in Turkey between 2015 and 2022. When the findings of the 

study are examined, it is among the findings that the most studies on 

inclusive students on individuals with special needs are conducted. 

Social studies course is an important course for individuals with special 

needs and it is among the suggestions of the research to conduct more 

scientific studies on individuals with special needs in the field of social 

studies education. 
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Keywords: Education, social studies education, ındividuals 

with special needs 

1.GİRİŞ 

Yüzyıllardır üzerine farklı tanımlamalar yapılan bir kavram 

olan eğitim; bireyin duygusal, fiziksel, zihinsel becerilerini belirlenen 

hedefler doğrultusunda geliştirmesi olarak tanımlanabilir. Eğitim 

yoluyla birey içerisinde bulunduğu toplumun değer yargılarını kavrar 

ve bu değer yargılarının gelecek nesillere aktarılmasında eğitim bir 

köprü işlevi görür. Okullarda eğitim yoluyla bireylerin, akademik, 

sosyal, bireysel ve mesleki alanlarda geliştirilmesi hedeflenir. Bu 

hedeflere ulaşmak sadece okul ortamlarıyla sınırlı kalmaz, hayatın her 

alanında bireyin temel yaşamsal faaliyetlerini etkin ve doğru bir şekilde 

sürdürmesi, çevreyi ve bu çevrede meydana gelen olayları objektif, 

doğru ve analitik bir şekilde değerlendirmesi yine eğitim yoluyla 

kazandırılan becerilerdir. Tüm bu tanımlarla birlikte eğitim kavramının 

bireyleri hayata hazırlayan en önemi görülmektedir.  Eğitimin bu 

işlevlerle birlikte, fiziksel ve zihinsel açıdan hiçbir yetersizliği olmayan 

bireyleri kapsadığı gibi özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri de 

kapsamaktadır. Özel gereksinimli birey  “bireysel ve gelişim özellikleri 

ile eğitim yeterlikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık 

gösteren birey” olarak tanımlanabilir; özel gereksinimli bireyler için 

özel eğitim kavramı "bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim 

yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı farklılık gösteren 

bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş 

eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun 

ortamlarda sürdürülen eğitim” (MEB, 2018). Şeklinde tanımlanmıştır. 

Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinin en önemli amaçlarından biri 

de bu bireylere hem okul içinde hem de okul dışı ortamlarda bağımsız 

yaşam becerileri kazandırmaktır. Sosyal bilgiler dersi bireyin çevresiyle 

etkileşim kurarak geçmişini anlayarak bugünü değerlendirmesi ve 

geleceği hakkında mantıksal akıl yürütmesini olanak veren bir derstir. 

Bu ders ile bireyler hayata hazırlanırken mantıksal çıkarım yaparak ve 

hayatı öğrenmeleri sağlanır. Bütün bu amaçlar eğitim öğretim sürecinde 

normal bireyler için geçerliyken aynı zamanda özel gereksinimli 

bireylerin eğitimi içinde geçerlidir. Sınıf ortamlarında normal 
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akranlarıyla birlikte eğitim alan özel gereksinimli bireylerin eğitiminde 

sosyal bilgiler dersi önemli bir yer tutmaktadır. İlk ve ortaokul 

sürecinde eğitimin amaçları ve programı göz önüne alındığında, 

sosyalleşme üzerinde en önemli vurguyu yapan derslerin hayat bilgisi 

ve sosyal bilgiler olduğu görülmektedir. Bu dersler çerçevesinde 

kazanılan bilgi, kavram, değer, davranış, sosyal ve akademik beceriler; 

özel gereksinimli bireylerin, toplumda bağımsızlık kazanması ve 

topluma uyum sağlayıp katılımının güçlenmesi adına önemlidir. Sosyal 

Bilgiler dersinin hedeflediği kazanımlar özel eğitim ve kaynaştırma 

eğitiminin en önemli basamağı olup temel amacı, gerekli yaşam 

becerilerini kazandırarak toplumsal kişilik geliştirmelerinde yardımcı 

olmaktadır (Özmen, 2015). Sosyal bilgiler eğitiminde özel gereksinimli 

bireyler üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi hem bu alanda 

mevcut olan eksikliklerin fark edilerek bu alanlarda çalışmalar 

yapılmasına olanak verirken aynı zamanda okullarda öğrenim gören 

özel gereksinimli bireylerin sosyal bilgiler dersinden daha fazla 

yararlanmalarına olanak sağlamaktadır.  

2.YÖNTEM 

Çalışmanın yöntemini nitel araştırma desenlerinden tarama deseni 

oluşturmaktadır. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi 

gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 

doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 

yönelik bir sürecin izlendiği bir araştırma olarak tanımlanabilir" 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Verilerin incelenmesinde doküman analizi 

yöntemi kullanılarak çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler verilmesi 

amaçlanmıştır.” Doküman incelemesi araştırma sürecinde araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgulara ilişkin içeriklerin aşamalı olarak analiz 

sürecidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışma kapsamında 

Türkiye’de 2015 – 2022 yılları arasında yayınlanmış 11 Bilimsel 

makale ve Ulusal tez merkezinde yayınlanmış 7 lisansüstü çalışmaya 

ulaşılmıştır. Bu çalışmalara “sosyal bilgiler eğitimi, özel gereksinimli 

birey, özel eğitim” anahtar kelimeleri kullanılarak ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında bu çalışmalar; Tür, yıl, yöntem, veri toplama 

araçları, katılımcı grubu, anahtar kelimeler açısından incelenmiştir. Bu 
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incelemelere ilişkin olarak detaylı tablolar oluşturulmuştur.  Aşağıdaki 

tabloda çalışmalar kodlanarak verilmiştir.  

 

Başlık Kod Başlık Kod 

Özel Eğitim Sınıfında 

Çalışan 

Öğretmenlerin Sosyal 

Bilgiler 

Öğretim Programına İlişkin 

Görüşleri 

T1 

Kaynaştırma 

Öğrencilerinin Sosyal 

Bilgiler Dersine Yönelik 

Performans Düzeyleri 
M3 

Sosyal Bilgiler Dersinde, 

Zihinsel Yetersizliğe Sahip 

Öğrencilere Yön Bulma 

Becerisinin Kazandırılması 

T2 

Sosyal Bilgiler 

Öğretmenlerinin Özel 

Eğitim Öğrencilerine 

Yönelik 

Özel Alan Yeterlilikleri 

M4 

Üstün Yetenekli Öğrencilerin 

Eğitiminde Bütünleştirilmiş 

Müfredat Modeline Göre 

Farklılaştırılmış Sosyal 

Bilgiler Öğretimi 

T3 

Normal Gelişim Gösteren 

Öğrenciler ile Kaynaştırma 

Öğrencilerinin Sosyal 

Bilgiler Kavramına İlişkin 

Metafor Algıları 

M5 

Özel Eğitim Öğrencilerinin 

Sosyal Bilgiler Dersinde 

Harita Okuryazarlığı 

Becerisinin Geliştirilmesi 

T4 

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 

ve Öğretim Programının 

Engellilik Açısından 

İncelenmesi 

M6 

Özel Gereksinimli 

Öğrencilerin Eğitiminde 

Sosyal Bilgiler Dersinin Yeri 

ve Önemi 

T5 

Ortaokul Kaynaştırma 

Öğrencilerinin Sosyal 

Bilgiler Dersi Hakkındaki 

Görüşleri 

M7 

Görme Engelli Öğrencilere 

Sosyal Bilgiler Öğretimine 

Yönelik Kavram Öğretimi T6 

Öğrenme Güçlüğü Olan 

Öğrenciler İçin Yapılan 

Öğretimsel Uyarlamalara 

Yönelik Sosyal Bilgiler 

Öğretmenlerinin Görüşleri 

M8 

Sosyal Bilgiler 

Öğretmenlerinin 

Kaynaştırma Uygulamalarına 

İlişkin Görüşlerinin 

Belirlenmesi 

T7 

Özel Eğitim 

Öğretmenlerinin Sosyal 

Bilgiler Derslerinde Güncel 

Olay Kullanımına İlişkin 

Görüşleri 

M9 

Özel Yetenekli Öğrencilerin 

Sosyal 

Bilgiler Dersine İlişkin 
M1 

Sınıflarında Özel 

Gereksinimli Öğrencileri 

Olan Sosyal Bilgiler 

Öğretmenlerinin 

M10 
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Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi 

Bütünleştirme 

Ortamlarında Sosyal 

Bilgiler Öğretimine İlişkin 

Görüşleri 

Sosyal Bilgiler 

Öğretmenlerinin 

Kaynaştırma Eğitimindeki 

Yeterlilikleri 

M2 

Görme Engelli Öğrencilere 

Yönelik Geliştirilen Sosyal 

Bilgiler Dersi 

Etkinliklerinin 

Değerlendirilmesi 

M11 

     

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma kapsamında incelenen sosyal bilgiler eğitimi 

alanında özel gereksinimli bireyler üzerine yapılan çalışmaların adı, 

türü, yıllara göre dağılımları, anahtar kelimeler, yöntem, veri toplama 

araçları ve katılımcı gruplarının karşılıklı olarak değerlendirilmesi yer 

almaktadır.  

3.1. Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Özel Gereksinimli 

Bireyler Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmaların (2015- 2022) 

İncelenmesi  

Tablo 1. Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Özel Gereksinimli Bireyler 

Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmaların incelenmesi 

Ko

d 
Tür Yıl 

Anahtar 

Kelimeler 
Yöntem 

Veri 

toplama 

Araçları 

Katılımcı 

grubu 

T1 

Yükse
k 

lisans 

Tez  

201

5 

Özel Eğitim, 
Özel Eğitim 

Sınıfı, Özel 

Eğitim Sınıfı 

Öğretmeni, 

Nitel 

araştırma 

yöntemi 

Yarı 
yapılandırılm

ış görüşme 

formu  

20 özel 

eğitim 

öğretmeni 

T2 

Yükse

k 
lisans 

Tez  

201
6 

Sosyal 

Bilgiler, hafif 

düzey zihinsel 

yetersizlik, 
yön bulma 

becerisi, 

beceri 

öğretimi 

Karma 
araştırma 

deseni 

Yön kavram 
beceri bilgisi 

testi 

Hafif 

düzey 
zihinsel 

engelli 3 

öğrenci  
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T3 

Yükse

k 
lisans 

Tez  

201
7 

Üstün 

Yetenekli 

Öğrenciler, 

Farklılaştırılm
ış Öğretim, 

Bütünleştirilm

iş Müfredat 

Modeli. 

Deneysel 
desen  

Problem 

Çözme beceri 
Testi 

Üstün 

yetenekli 
24 ilkokul 

öğrencisi  

T4 

Yükse

k 

lisans 
Tez  

201

9 

Özel Eğitim, 

Sosyal 

Bilgiler, 

Harita 
Okuryazarlığı, 

Eylem 

Araştırması 

Eylem 

araştırma
sı 

Akademik 

başarı testi ve 

izleme testi 
ve görüşme 

formları 

Hafif 

düzeyde 

zihinsel 

yetersizliğ
e sahip üç 

öğrenci 

T5 

Yükse

k 

lisans 

Tez  

202

0 

Özel Eğitim, 
Sosyal 

Bilgiler, Özel 

Gereksinimli 

Birey, 
Kavram 

Yanılgıları, 

Nitel 

Araştırma 

Durum 

analizi 

Yarı 

yapılandırılm

ış görüşme 

formu  

20 sosyal 

bilgiler ve 

özel 
eğitim 

öğretmeni 

T6 
Doktor

a Tez 

202

0 

Sosyal 

Bilgiler 

Öğretimi, 

Kavram 
öğretimi, 

Görme 

Yetersizliği, 

Tasarım 
Tabanlı 

Araştırma, 

ADDIE 

Öğretim 
Tasarımı. 

Tasarım 

tabanlı 

araştırma 

Yarı 

yapılandırılm
ış gözlem 

formu 

öğretmen ve 

öğrenci 
görüşme 

formu 

 Akademik 

başarı testleri  

Görme 

engelli 

öğrenciler 

T7 

Yükse

k 
lisans 

Tez  

202
1 

Kaynaştırma, 

Sosyal 
bilgiler, Özel 

eğitim 

Durum 
analizi 

Bilgi formu 

ve yarı 

yapılandırılm
ış 

görüşme 

formu 

20 sosyal 
bilgiler 

öğretmeni 

 

Araştırma kapsamında 2015- 2022 yılları arasında Ulusal tez 

merkezinde yayınlanan sosyal bilgiler eğitiminde özel gereksinimli 

bireyler üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde en fazla çalışmanın 
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yüksek lisans seviyesinde yapıldığı görülmektedir. Araştırma 

kapsamında bulunan 7 lisansüstü çalışmanın 6 yüksek lisans tezi, 1 

doktora tezi seviyesinde olduğu bulunmuştur. Çalışmaların en fazla 

2020 yılında yoğunlaştığı, çalışmalarda yöntem olarak en çok durum 

analizi yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Sosyal bilgiler eğitimi 

alanında özel gereksinimli bireyler üzerine yapılan çalışmalarda veri 

toplama aracı olarak en fazla yarı yapılandırılmış görüşme formlarının 

kullanıldığı ve çalışmaların katılımcı gruplarını en fazla özel 

gereksinimli öğrencilerin oluşturulduğu bulgular arasındadır.  

3.2. Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Özel Gereksinimli 

Bireyler Üzerine Yapılan Bilimsel Makalelerin İncelenmesi  

Tablo 2. Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Özel Gereksinimli 

Bireyler Üzerine Yapılan makalelerin incelenmesi 

Ko

d 

Tür Yıl Anahtar Kelimeler 
Yönte

m 

Veri 

toplama 

araçları 

Katılımcı 

Grubu 

M1 
Maka

le 

201

5 

Özel yetenekli 

öğrenciler, sosyal 

bilgiler, öğrenme-

öğretme süreci, 

BİLSEM 

Durum 

çalışma

sı  

Öğrenme-

Öğretme 

Süreci 

Değerlendir

me Formu 

191 özel 

yetenekli 

öğrenci 

M2 
Maka

le 

201

6 

Kaynaştırma eğitimi, 

sosyal bilgiler 

öğretmeni, yeterlik. 

Tarama 

modeli 

Kaynaştırma 

Eğitimi 

Yeterlilikleri 

Anketi 

102 

sosyal 

bilgiler 

öğretmeni 

M3 
Maka

le 

201

6 

Ortaokul Öğrencileri, 

Sosyal Bilgiler, 

Kaynaştırma Eğitimi 

Örnek 

olay 

çalışma

sı 

Yapılandırıl

mış gözlem 

tekniği  

39 

ortaokul 

öğrencisi 

M4 
Maka
le 

201
8 

Sosyal Bilgiler, 

Sosyal Bilgiler 

öğretmeni, özel 

gereksinimli öğrenci, 

özel 

eğitim, özel alan 

yeterlilikleri 

Betimse

l tarama 

modeli 

Yarı 

yapılandırıl
mış görüşme 

formu  

28 Sosyal 

Bilgiler 

öğretmeni 

M5 
Maka

le 

201

8 

Sosyal bilgiler, 

metafor, kaynaştırma, 

özel gereksinimli 

öğrenci, normal 
gelişim gösteren 

öğrenci. 

Olgu 

bilim 

Açık uçlu 

anket formu  

30’u 

kaynaştır

ma 

öğrencisi 

olan 

toplam 72 

öğrenci 
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M6 
Maka

le 

201

9 

Sosyal bilgiler dersi, 

öğretim programı, 

engellilik olgusu, 

ilkokul ve ortaokul, 

ders kitapları. 

Nitel 

araştırm

a deseni 

Doküman 

incelemesi 

yöntemi 

Sosyal 
bilgiler 

ders 

kitapları 

(4,5,6 ve 

7. Sınıf) 

ve 

Öğretim 

programı 

M7 
Maka

le 

202

0 

Sosyal bilgiler, 

kaynaştirma eğitimi, 

kaynaştırma 

öğrencileri, olgubilim 

Olgu 

bilim 

Yarı 

yapılandırıl

mış görüşme 

formu  

15 özel 

gereksini

mli 

öğrenci 

M8 
Maka

le 

202

2 

Özel eğitim, Öğrenme 

güçlüğü, Öğretimsel 

uyarlama, Sosyal 

Bilgiler öğretimi, 
Sosyal Bilgiler 

öğretmeni 

Olgu 

bilim 

Yarı 

yapılandırıl

mış görüşme 
formu  

25 sosyal 

bilgiler 

öğretmeni 

M9 
Maka

le 

202

2 

Güncel Olaylar, Özel 

Eğitim, Özel Eğitim 

Gereksinimli Birey, 

Sosyal Bilgiler 

Durum 

Analizi 

Yarı 

yapılandırıl

mış görüşme 

formu  

15 özel 
eğitim 

öğretmeni 

M1

0 

Maka

le 

202

2 

Özel gereksinimli 

çocuklar, sosyal 
bilgiler öğretimi, 

kaynaştırma/bütünleşt

irme 

Nitel 

araştırm

a 

yöntemi 

Yarı 

yapılandırıl

mış görüşme 

formu  

180 

sosyal 

bilgiler 

öğretmeni 

M1

1 

Maka

le 

202

1 

Sosyal Bilgiler 

öğretimi, kavram 

öğretimi, görme 

yetersizliği, ADDIE 

öğretim tasarımı 

Tasarım 

Tabanlı 

Araştır
ma 

Yarı-

yapılandırıl

mış sosyal 

bilgiler dersi 
gözlem 

formu, yarı-

yapılandırıl

mış 

öğretmen ve 

öğrenci 

görüşme 

formu ve 
akademik 

başarı 

testleri 

Görme 

engelli 

öğrenciler 

 

Araştırma kapsamında 2015- 2022 yılları arasında Türkiye’de 

yayınlanan sosyal bilgiler eğitiminde özel gereksinimli bireyler üzerine 

yapılan makale çalışmaları incelendiğinde özellikle 2022 yılında diğer 

yıllara oranla daha fazla çalışma yapıldığı bulunmuştur. Çalışmalarda 
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yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve veri 

toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı 

yapılandırılmış gözlem formlarının kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

Çalışmalarda kullanılan anahtar kelimeler incelendiğinde en sık 

rastlanan “sosyal bilgiler eğitimi, özel eğitim, özel gereksinimli birey, 

kaynaştırma özel gereksinimli öğrenci” gibi kavramların anahtar 

kelimeler grubunda yer aldığı çalışmanın bulguları arasında yer 

almaktadır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sosyal bilgiler dersi içeriği ve alanı bakımından bireyin eleştirel ve 

analitik düşünmesine katkı sağlayan, bağımsız düşünen, toplumsal 

hayatta karşısına çıkan problemlere yönelik çözüm üretebilen bireyleri 

yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir.  Eğitim kademesindeki her öğrenci 

içim bu amaçlara ulaşılması elzemdir. Bu amaçlar doğrultusunda özel 

gereksinimli bireylerde sosyal bilgiler eğitiminin gerekliliği 

kuşkusuzdur. Bu çalışmada 2015- 2022 yılları arasında ülkemizde 

sosyal bilgiler eğitimi alanında özel gereksinimli bireyler üzerine 

yapılan çalışmalar araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu 

kapsamda YÖK tez ve Dergipark veri tabanları kullanılarak yapılan 

çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda bu yıl tarihleri 

arasında en fazla çalışma türünü bilimsel makalelerin oluşturduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu çalışmaların yayın tarihlerine bakıldığında 

özellikle 2022 yılında çalışmaların niceliksel olarak artış gösterdiği 

çalışmalarda çoğunlukla nitel araştırma desenlerinin kullanıldığı, 

örneklem gruplarını özel gereksinimli öğrencilerin oluşturduğu 

görülmüştür.  İncelenen lisansüstü çalışmalarda yüksek lisans 

çalışmalarının doktora çalışmalarından daha fazla olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Makalelerde yöntem olarak olgu bilim çalışmalarının 

kullanıldığı bunun dışında durum analizi ve tarama modelinin de 

kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sürecinde sosyal bilgiler 

eğitimi alanında özel gereksinimli bireylerin eğitim ortamlarının 

zenginleştirilmesi adına çalışmaların az sayıda olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır, eğitim sürecinin her kademesinde varolan özel 

gereksinimli bireylerin eğitimi önemli bir durumdur, bu nedenle sosyal 

bilgiler eğitimi alanında özel gereksinimli bireyler için yapılan 
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araştırmaların daha fazla yoğunlaştırılması gerektiği araştırmanın 

önerileri arasında yer almaktadır.  Yapılan çalışmalar incelendiğinde 

çalışmalarda sıklıkla nitel araştırma yöntemleri ve yarı yapılandırılmış 

görüşme formlarının kullanıldığı, ileriki araştırmalarda farklı araştırma 

yöntemlerinin ve görüşme formlarının kullanılması yine araştırmanın 

önerileri arasında yer almaktadır.  
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ÖZET 

1271 yılında yapılan Sivas Buruciye Medresesi’ne ait taş bir kitabede, 

vakfı kuran kişinin İlbeğlü Nahiyesi’nin Eskiköy’ünden olduğu 

yazılmaktadır. Bu kitabe, Sivas’ta Selçuklular döneminde, 

İlbeyli/Elbeyli Türkmenlerinin yaşadıklarını göstermektedir. 

İlbeyli/Elbeyli Türkmenlerinin Oğuzların hangi boyuna ait oldukları ile 

ilgili literatürde kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Alkırevli, Bayat 

ya da Avşar boyuna ait oldukları ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başlarından 

itibaren başlattığı iskân politikasından İlbeyli/Elbeyli Türkmenlerinin 

de etkilendikleri görülmektedir. Nitekim Osmanlı Devleti tarafından, 

Suriye’nin kuzey bölgesinde isyan eden Arap aşiretleriyle mücadele 

etmek amacıyla, alınan karar üzerine, Sivas bölgesinde yaşayan 

İlbeyli/Elbeyli Türkmenleri, Rakka, Halep, Menbiç civarındaki köy ve 

arazilere yerleştirilmişlerdir. İlbeyli/Elbeyli Türkmenlerinden bir kısmı 

burada kalırken, bir kısmının buradaki coğrafi şartlara uyum 

sağlayamamaları nedeniyle, ayrı ayrı zamanlarda buradan ayrılarak 

Sivas, Adana, Erzurum, Maraş, Sis ve Anadolu’nun diğer bölgelerine 

göç ettikleri ve buralarda yeni yurtlar tutmaya muvaffak oldukları 

görülmektedir. Bugün Anadolu’da İlbeyli/Elbeyli Türkmenleri 

içerisinde en büyük grubu oluşturan Sivas İlbeyli/Elbeyli Türkmenleri, 

Sivas’ın güneybatı kısmında, 42 köyden oluşan geniş bir coğrafyada 

yaşamaktadırlar. Güneydeki İlbeyli/Elbeyli Türkmenleri ise, 

sınırımızın çizildiği 1921 Ankara Antlaşması’yla birlikte, bir kısmı 

siyasi sınırlarımız içerisinde kalırken büyük bir kısmı ise sınırlarımız 

dışında kalmışlardır. Suriye sınırları içerisinde kalan 
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İlbeyli/ElbeyliTürkmenleri şuan Fırat Kalkanı Bölgesi’nde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin koruması altında yaşamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: İlbeyli/Elbeyli Türkmenleri, Sivas, Tarih. 

Abstract  

It is written in a stone inscription found in Sivas Buruciye Madrasah, 

which was built in 1271, that the person who dedicated the foundation 

was from Eskiköy  that was a small settlement of İlbeğlü district. This 

inscription shows that the Turkmens of İlbeyli/Elbeylilived in Sivas 

during the Seljuk period. Although there is no precise information in 

the literature about the lineage of the Turkmens of 

İlbeyli/Elbeylibelonging to the Oghuz tribes, there are different 

opinions about the fact that they belong to Alkırevli, Bayat or Avşar 

tribes. It is seen that the Turkmens of İlbeyli/Elbeyliwere influenced by 

the settlement policy initiated by the Ottoman Empire since the end of 

the 17th century and the early 18th century. However, upon the decision 

taken by the Ottoman Empire in order to combat the Arab tribes that 

rebelled in the northern part of Syria, İlbeyli/ElbeyliTurkmens living in 

Sivas and its adjacent region were placed in the villages and lands 

around Raqqa, Aleppo and Menbic. While some of the Turkmens of 

İlbeyli/Elbeylichose to live there, it is seen that some of them could not 

adapt to the geographical conditions here and emigrated to Sivas, 

Adana, Erzurum, Maraş, Sis and other regions of Anatolia, and they are 

successful in claiming new homelands. Today, Sivas 

İlbeyli/ElbeyliTurkmens, who constitute the largest group among the 

Turkmens of İlbeyli/Elbeyliin Anatolia, live in a wide region consisting 

of 42 villages in the southwestern part of Sivas province. In accordance 

with Ankara Treaty signed in 1921, where our southern border was 

drawn, some of the İlbeyli/Elbeyli Turkmens living in the south 

remained within our political borders while most of them remained 

outside. İlbeyli/Elbeyli Turkmens living within the borders of Syria are 

now under the protection of the Republic of Turkey in the Euphrates 

Shield Region. 

Keywords: İlbeyli/Elbeyli Turkmens, Sivas, History. 
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1. GİRİŞ 

1.1.  İlbeyli/Elbeyli İsminin Menşei:  

Osmanlı Devleti’nde konar-göçer aşiretler, bulundukları coğrafi 

sahada, siyasi bir hüviyete sahip olan beyliklerin kalıntıları olmalarına, 

meskûn olup olmadıklarına, bir takım içtimaî hadiselere, iktisadî 

faaliyetlerine, mükellefiyetlerine, boy beyi ailesi ile büyük ölçüde 

kethüdalarının adlarına ve cemaat ihtiyarlarının ileri gelenlerinin ve 

muteber kişilerin adlarına göre isimler almışlardır (Kuzucu, 1996). 

İlbeyli aşiretinin de başındaki İlbeğ-İlbey adlı kişiden dolayı bu adı 

almış olması kuvvetli ihtimaldir. Osmanlı belgelerinde geçen 

“İlbeğiveled-i İlbeği, Şehzade Veled-i İlbeği, Kasım veled-i Emirze bin 

İlbeği” EmirzeVeled-i İlbeylüğ” gibi isimler bize bu konuda ışık 

tutmaktadır. Nasıl ki Ademli, Bahadırlı, Bahaeddinli, Bayezidli, 

Danişmendli, Firuzlu, Korkudlu, Mikailli, Okcu İzzeddinli, Recebli 

gibi aşiretler başlarında bulunan kişi veya beylerinin adından dolayı bu 

adı almışlarsa, aynı şekilde İlbeyli aşireti de başındaki İlbey adlı kişiden 

dolayı bu adı almış ve aşirete İlbeyli denilmiştir (Pürlü, 2002).  

Sivas’ta yaşayan İlbeyli/ElbeyliTürkmenleri, hem Elbeyli hem de 

İlbeyli ismini aşiretin adı olarak kullanmaktadırlar. Türk Dil Kurumu 

tarafından il ve el kelimesinin “ülke, yurt” anlamında kullanıldığı 

görülmektedir (TDK, 2022). Bu nedenden dolayı aynı anlama gelen 

hem İlbeyli hem de Elbeyli isimlerini aşiretin genel adı olarak 

kullanabiliriz. Bugün de görüldüğü gibi hem İlbeyli ismi hem de Elbeyli 

ismi, İlbeyli Türkmenleri diğer adıyla Elbeyli Türkmenleri tarafından 

aynı anlamda aşiretin ismi olarak kullanılmaktadır.  

1.2. İlbeylilerin/Elbeylilerin Anadolu’ya Gelişleri 

Anadolu'nun Türkler tarafından fethiyle birlikte Orta Asya'da yaşayan 

Türkmen boyları batıya göç etmeye başladılar. Anadolu’ya göç eden 

Türklerin büyük bölümü, güneyden hareket ederek Suriye yolunu 

kullanmışlardır. Bundan sonra Halep Türkmenleri genel adıyla bilinen 

bu göçerlerin arasında bir takım topluluklar meydana gelmişti. 

Topluluklardan biriside Uluyörük Türkmenleriydi. İlbeyliler, Uluyörük 

topluluğunu meydana getiren oymaklar arasında sayılmaktadır. 13. 

asırda Moğol baskısının daha da arttırdığı göçlerden en fazla etkilenen 
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bölgelerden birisi Sivas; burayı yurt edinen aşiretlerden biri de İlbeyli 

Aşireti idi (Kuzucu, 2003; Kuzucu, 2020).  

Sümer (1999) bu durumu, “1172 yılında, Moğolların Horasan’ı kesin 

olarak idareleri altına almaları üzerine de oraya yığılmış olan 

Türkmenlerin pek çoğu batıya doğru göç ederek Anadolu’ya 

ulaştılar…” şeklinde ifade ederken, Turan (1980) tarafından ise, “XII. 

asır sonlarında, Yakın Şarka ve Türkiye’ye doğru yeni muhaceretler 

vuku buldu. Bu devirde hareket eden Oğuz boyları arasında Moğol 

istilasından önce Yıva, Afşar, Begdili, Kınık ve Döğerlerin Anadolu’ya 

göçtüklerini kaynaklarda görüyor; vakfiyelerde adlarına göre diğer 

Oğuz kabilelerini tespit ediyoruz.” şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. 

Anadolu’da Barak ve Türkmenler ile birlikte yaşayan İlbeylilerin 

hepsine birden Beydili denildiği (Özbaş, 1939) göz önünde tutulursa, 

İlbeylilerin Beydili Türkmenleriyle birlikte Anadolu’ya gelmiş 

olabileceğini düşünebiliriz. 

İlbeyliler, Anadolu’ya geldikten sonra, Anadolu’nun muhtelif 

yerlerinde göçebe olarak yaşamışlar ve birçok yurt değiştirmişlerdir. 

Dolaştıkları yerleri İlbeyli Türkmenleri üzerinde araştırmalar yapan 

Özbaş’ın (1939) İlbeyli Türkmenlerinden derlediği, Dedemoğlu’nun şu 

türküsünden öğreniyoruz: 

Geldik Anadolu Kayseri Dağı, 

Göründü Sivasla Gemriğin bağı, 

Çat Akdere derler Zilenin sağı, 

Samsun, Trabzon, Çorum illere, 

 

Karadere derler bir gece kaldık, 

Gezerdik belâyı burada bulduk, 

Ne yaman dertlere giriftar olduk, 

Bakmaz mısın bâdi semûm yellere, 

 

Dedemoğlu der ki aşkın bağından 

Geçirdiler bizi Yozgad dağından, 

Anadolu Sivas Şehri sağından  

Bir zamanda destan olsun dillere. 
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1.3. İlbeylilerin/Elbeylilerin Kökenleri 

İlbeyli Türkmenlerinin hangi Oğuz boyuna ait oldukları hakkında 

elimizde kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Bayat (Aydın, 1984), 

Alkırevli (Beyoğlu, 2000) ve Avşar (Halaçoğlu, 2011) boyuna ait 

oldukları hakkında farklı görüşler vardır. İlbeylilerin Horasan’dan 

Beydilli Türkmenleri ile birlikte çıktıkları tahmin edilmektedir. XII. 

Yüzyılın sonlarına doğru Moğolların o coğrafyayı ele geçirmeleri 

üzerine Batıya göç ettikleri bilinmektedir (Eğri, 2014). 

Aydın (1984), “Bir kol da Sivas’ın güneyindeki Yeni-il’e, önce beş-altı 

oba olarak, daha sonraları çevreden birleşenlerle bir arada 

yerleşmişlerdir. Bugün Sivas’ın güney-batısında bulunan Bayat 

boyundan 41 köy ve kasaba İlbeyli adını taşımakta…” şeklinde ifade 

ederken onların Oğuzların Bayat boyundan geldiğini ileri sürer. 

İlbeylileri, Oğuzların Alkırevli boyuna bağlayan ve ana vatanlarının 

günümüzdeki Türkmenistan coğrafyası olduğunu ifade eden Beyoğlu 

(2000), Türkmen Boylarının Tarih ve Etnografyası adlı kitabında konu 

ile ilgili olarak şunları söylemektedir: “İlbeği boyu kendi başına bir 

Türkmen boyu olarak ekin ekip, av avlayıp, hayvan besleyerek 

hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bu İlbeğilere başarıları ve 

becerikliliklerinden ötürü halk arasında ‘Algır İlbeğiler’ de denilirmiş. 

Türkmen Türkçesinde ‘algır’, ‘tuttuğunu koparan, becerikli ve başarılı’ 

gibi manalara gelen bir kelimedir… İl-Beğliler denilen Oğuz Türkmen 

boyu, Türkistan’daki İlbegilerle aynı kökten türemiş olmalıdır. XIII. ve 

XIV. asırlarda Ortadoğu’ya gitmiş olan İlbegilerin (Alkırevli-Karaevli 

Türkmenleri) o topraklarda ‘İl-Beğliler’ diye adlandırılmış olması 

mümkündür.” 

1.4. Selçuklu ve Osmanlılar Döneminde İlbeyliler/Elbeyliler 

İlbeyliler hakkında, Selçuklular dönemine ait elimizdeki tek belge, 

1271 yılında yapılan Sivas Buruciye Medresesi’nde yer alan taş bir 

kitabedir. Kitabede vakfı kuran kişinin şartlarını sonunda: “Karyeten 

Eski” ve ortasında “min nahiyeti İlbeğlü” yazıları mevcuttur. Bu 

belgelerden vakfı kuran kişinin İlbeğlü Nahiyesinin Eskiköy’ünden 

olduğu, bu durumda 1271 yılında Sivas’ta bir İlbeyli nahiyesinin ve 

Eskiköy adlı bir köyün var olduğu anlaşılıyor. Bu belge ışığında 
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Selçuklular döneminde Sivas’ta İlbeylilerin mevcut olduğu görülüyor 

(Pürlü, 2002; Pürlü, 2020). 

Osmanlı Devleti dönemi resmi kayıtlarında İlbeylilere ait tespit edilen 

1485 tarihli belgede, İlbeylilerin Sivas’ın güneybatısında yaşadıkları 

görülmektedir. Başlarında Emirza Kethüda’nın bulunduğu İlbeyliler 

311 haneye sahiplerdi ki, bu da ortalama 1555 kişilik nüfus demektir. 

Bu tarihten otuz beş yıl sonrasına, yani 1520 yılına ait defterde ise 967 

haneye ulaştıkları görülmektedir (Kuzucu, 2020). Osmanlı Devleti 

döneminde İlbeylilerin yaşadıkları kışlaklar arasında bugün Sivas 

İlbeyli Türkmenlerinin yaşadığı köyler arasında olan Damılı, Ağcainiş, 

Gözmen,Yanalak, Kızılca, Güney, gibi köyler de bulunmaktadır. 1574 

yılında, otuz altı kışlakta yaşayan İlbeyliler çiftçilikle 

uğraşmaktaydılar. Aşiretin vergi nüfusu bu tarihte 1624’dür. Her 

hanede yaşayan kişi sayısını 5 kabul edersek 8120 sayısı İlbeylilerin 

nüfus oranları hakkında bize bilgi sunmaktadır (Sümer, 1999; Kuzucu, 

1996). 

Divan-ı Hümayun Mühimme defterindeki 1613 (Hicri 1022) tarihli bir 

kayıtta, Elbeyli Aşireti’nin Yozgat, Tokat, Sivas yöresiyle Kızılırmak 

boyunca uzanan yerleri eskiden beri yaylak ve kışlak olarak tasarruf 

ettikleri ve burada çiftçilik yaptıkları ifade edilmektedir (Sevinç, 1983; 

Sümer, 1999).   

Fermanlardan edinilen bilgilerde bunu doğrulamaktadır. Çünkü 

İlbeylilerle Kesmezlü aşireti arasında çıkan yaylak ihtilâfı, üzerine 

gönderilen 1614 (Hicri 1023) tarihli fermanda; İlbeylilerin yüzyıldan 

beri Sivas bölgesinde devletçe kendilerine tahsis edilen yeri 

kullandıkları açıkça belirtilmektedir (Refik, 1930).    

XVII. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve tehlikeli bir boyut kazanan 

Celâli isyanları İlbeylilerin (başlıca Sivas-Amasya bölgesi), bir süre 

dağılmalarına neden olmuştur (Sümer, 1999). Bölgede yaşayan İlbeyli 

aşireti, daha sonraki yıllarda, o devir yönetimine uyularak Tokat 

ahkâmına tâbi tutulmuştur. 1689 (Hicri 1100) tarihli bir fermanda, isyan 

çıkaran Gedikli adında bir eşkıyanın ortadan kaldırılması görevinin, 

Tokat ahkâmına tâbi İlbeyli Aşireti ile diğer bazı aşiretlere verildiği 

belirtilmektedir (Refik, 1930). Bu konu ile ilgili olarak Orhunlu’da 
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(1987), İlbeyli aşiretinin Çorum-Tokat sancağı dâhilinde Hoca hasları 

mukataasına tâbi olduğunu belirtmektedir.      

Osmanlı İmparatorluğu, XVII. yüzyılın sonu ve XVIII. yüzyılın 

başlarından itibaren boş ve harap yerlerin ziraata açılması yolunda 

gayret sarf ederek, konar-göçerlerin iskânlarına teşebbüs ettiği gibi, bu 

sayede de hem gelirlerini arttırmak hem de idari aksaklıkların bir 

sonucu olarak ortaya çıkan şekavet unsurlarını ortadan kaldırmayı 

hedef almıştır. Bilindiği gibi devletin bu yüzyılda toprak kaybına 

uğraması, onunla birlikte, Müslüman-Türk ahalinin de iç kısımlara 

doğru göçe başlamasına neden olmuştur. Meydana gelen bu nüfus 

hareketleri, devletin ekonomik düzenini bozduğu gibi, asayiş durumunu 

da büyük ölçüde etkilemiştir. Nitekim pek çok meskûn yer harap olup 

boşaldığı gibi, yine birçok mamur tarla, bağ ve bahçe terk edilerek, ziraî 

gelirin önemli miktarda azalmasına yol açmıştır. Bu durum karşısında 

devlet, bu harap olmuş ve boşalmış sahalara başı-boş bir hayat yaşayan 

konar-göçerleri veya eski ahalisini yerleştirme teşebbüsüne girişmiştir 

(Halaçoğlu, 1997). 

Orhonlu’da (1987) bu dönemde konar-göçer halkın hükümet tarafından 

iskân edilme sebeplerini şu şekilde açıklamıştır: 

• Konar-göçer ahalinin merkeziyetçi bir devlet nizamı ile 

bağdaşmayan hayat tarzları yüzünden yerli halka büyük 

zararlar vermelerini sona erdirmek, 

• Harap ve boş yerleri imar etmek ve yeniden ziraata açmak, 

• Diğer şekavet unsurlarına ve daha büyük zararlar meydana 

getiren göçebe gruplara karşı yerli ahaliyi, ekili topraklarını ve 

hayvanlarını muhafaza etmek.  

Bu yüzden Osmanlı Devleti; 11 Ocak 1691’den itibaren çeşitli ferman, 

hüccet ve emirler yayınlar. Bu kararların özeti şudur: 

• Harap ve boş yerlerin yeniden imarı ve ziraata açılması ve 

kaybedilmiş zirai gelirin kazanılması. 

• Oymakları konar-göçer hayattan (Türkmanlık’tan) çıkarıp 

yerleşik hayata intibak ettirmek. 
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• İç emniyet bakımından güneyde, özellikle Kuzey Suriye’ye 

doğru baskı yapan Aneze ve Şammar gibi Arap kabilelerin 

istilalarına karşı adeta bir muhafaza kuvveti sıfatıyla inzibat 

işlerinde kullanmak. 

İşte bu dönemin iskân politikası olarak ortaya çıkan, “harap ve sahipsiz 

yerlere oymakların yerleştirilerek yeniden ziraata açılması” şeklinde 

içe iskân siyaseti, özellikle XVIII. yüzyılın varılmak istenen başlıca 

hedefi olmuştur. Bu siyasetin gerçekleştirilmesinde ise, yeni 

mamurelerin kurulması, derbent ve vakıflara yeni ahalinin iskânı gibi 

teşebbüslerin yanı sıra, konar-göçerleri kendi yaylak ve kışlaklarına 

yerleştirilmeye de teşebbüs edilmiştir (Halaçoğlu, 1997). Konar-göçer 

aşiretlerin çeşitli sebeplerle belli merkezlere iskân edilmesi siyasetinde 

İlbeylilerde bundan nasibini almıştır. 1693 yılında Elbeylilerin Rakka 

(Raka) eyaletinde bulunan topraklara iskân edilmeleri emredilmiştir. 

Fakat iskân bölgesini incelemek için bölgeye gelen mimarın, su 

arklarının yıkılmış olduğunu, arklar tamir edilse bile su çıkma 

ihtimalinin olmadığını ve susuz yerlere yerleştirilirler ise çok kötü 

duruma düşeceklerini bildirmesi üzerine, Elbeyli Aşireti’nin buraya 

yerleştirilmelerinden vazgeçilmiştir.  

Halep eyaletinde bulunan Menbiç bölgesi Arap aşiretlerin istilalarından 

dolayı yüz yıldan fazla zaman harap bir halde bulunduğu için, Rakka 

Valisi Kadı-zâde Hüseyin Paşa, İlbeyli topluluklarının oraya 

yerleştirilmelerini uygun gördüğü gibi, Halep, Antep ve Kilis’in âyan 

ve eşrafı da bu fikri makul bulmuşlardır. Bunun üzerine Padişah 

tarafından 19 Haziran 1693’te de Elbeylilerin söz konusu bölgeye iskân 

edilmeleri için Rakka valisine ve kadısına emir verilmiştir. Elbeylilerin 

Rakka’ya değil de Menbiç Bölgesine iskân edilmeleri fikrini 

İstanbul’un onaylaması üzerine, bu aşirete bağlı oymakların Halep, 

Antep, Menbiç civarındaki köy ve arazilere yerleştirilmelerine 

başlanmıştır (Orhonlu, 1987). 

Bu devirde iskân edilen Elbeyli oymakları şunlardır:  

İlbeyli Torunları, Gavur-ili, Firuzlu, Tarikli (Tavikli), Karataşlı, 

Tufanlı, Adillu, Hacı Fakılı, Hüseyin Fakılı, Doğanlı ve İnkılâplı. 
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Bu oymaklardan, Elbeyli boy beyi olan ve İlbeyli Torunları Oymağı’nın 

da başkanı olduğu sanılan Halil Bey’e, Merc-i Amr, Sungur 

(Karacaviran), Dive, Gölpınar (Abdi Şeyh), mezraları çiftlik olarak 

verilmiştir. Firuzlu Oymağı’na Ebu Kalak (Ebu Kalkal) Köyü ve 

mezraları ile Sacur Suyu üzerindeki Beşiktepe (Kantara), Deve 

Mağarası (Kışla), Filon (Feylon) mezraları, Gavurilli Oymağı’na 

Büyük Vakf (Vukuf), Cunbut, Hınta Bükü, Kalecik, Kaabviran, 

Çördük, Umran, Mağaracık, Kesik ve Karacaviran köyleri iskân yeri 

olarak tahsis edilmiştir. Karataşlı Oymağı, Kersentaş, Abid, Delifer, 

Urumiye ve Ebu Şıtta köylerine yerleştirilmiştir. Sacur Suyu’nun 

güneyindeki Büyük Şürce, Küçük Şürce, Canbay, Kızıl Mağara ve 

Naimoğlu mezraları da Karataşlı Oymağı’na mezra olarak tayin 

edilmiştir.  

Hüseyin Fakılı Oymağı, İkizce, Taşlıbük ve Halil Bey Viranı köylerine 

iskân edilmiş, Karataş, Alabaş ve Gannâme mezraları dağ Adillu ve 

İnkılaplı oymaklarıyla birlikte kullanılmak üzere kendilerine 

verilmiştir.  

Adillu Oymağı, Beşcevze, Tel-Fahri, Tel-Ayşe köylerine, Hacı Fakılı 

Oymağı, Şidar, Şüveyha, Tileyli köylerine yerleştirilmiş, Sacur’un 

güneyindeki Ebu Mürce ve Tebulu mezraları da adı geçen oymağa 

mezra olarak verilmiştir.  

İnkılaplı Oymağı, Hindi ve Hemran Köylerine, Tarikli Oymağı, Bab-ı 

Leylim, Tel-Kova, Tel-Mukdi, Körhüyük, Zelüf (Zülüf, Sülüf), Porsuk 

Çeşmecik, Taşkapı Ebu Derda köylerine iskân edilmiş, Yosunbükü 

Mezrası da Tarikli Oymağı’na otlak olarak tayin olunmuştur.  

Defter harici olarak İlbeyli Torunları Oymağı’na Aparus, Beylerbeyi, 

Burçhan, Mihriban, Haruniye köyleri verilmiştir. Firuzlu Oymağı, gene 

defter harici olarak Halsa, Sad, Köllü, Akpınar, Yusufbey Viranı, 

Kebenekbükü, Çukurviran, Ayyaşe, Sayene, Penecik, Sayaca, 

Değecek, Kertişi, Zavkara köylerine yerleştirilmişlerdir. Adillu 

Oymağı, Düveyri, Tel-Ayşe, Kebeoğlu, Karacaviran, Süleymi, 

Mehleme Köylerine, Hacıfakılı Oymağı, Lülücek, Tarifi Babcığaz, 

Doğanlı, Güneşviranı köylerine, İnkılaplı Oymağı, Kobun veya Koyun 

mezrası ile Aziz köyüne, Gavurilli Oymağı, Baycı, Kalkum, Fetahna, 

Kurubacük, Benefşe, Baltacık, Kuyumen, Çarkı, Buran, Balurne, Ebu 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 344 

 

Halta Köylerine, Doğanlı Oymağı, Telemen (Çobanbükü), Kefr-i sale, 

Karacaviran, Kandvar, Höyük, Öküzöldüren (Tel-Harman) köylerine 

iskân edilmiştir (Orhonlu, 1987; Sevinç, 1983). İlbeyli Türkmenleri 

cenuptaki bütün Türkmen oymaklarından daha önce göçebelikten 

vazgeçerek toprağa bağlanmışlar ve ziraatla uğraşmaya başlamışlardır 

(Beyoğlu, 2000). 

Yukarıda isimleri zikredilen köyler, Elbeyli Aşireti’nin XVII. Yüzyılın 

sonunda iskân edildiği köylerdir. Fakat bir kısım Elbeyli Oymakları, 

uzun süre bu bölgede kalamamış, su ve otlak darlığı ve bölgede asayişin 

bir türlü sağlanamayışı gibi sebeplerle, İlbeyli Türkmenlerine bağlı 

cemaatlerden bir kısmı yerlerini terk ederek etraf kazâ ve vilayetlere 

dağılmışlardı. 14 Mart 1729 tarihli fermandan anlaşıldığına göre, 

yerlerini terk eden bu cemaatlerden Karataşlı’ya tabi 10 hane Maraş’a 

7 hâne Antakya (Hatay) ve Han-ı Cedid taraflarına, Tarikli 

Cemaatinden 9 hane Trablus-şam ve Lazkiye’ye, İlbeyli cemaatinden 7 

hane Adana’ya, 9 hâne Maraş’a olmak üzere 32 hâne yerleşmişlerdi 

(Beşerli, 2006; Halaçoğlu, 1997). 

Ayrıca İlbeyli aşiretinin iskânı konusunda bazı kitaplarda ifade 

edildiğine göre, bunların büyük bir kısmının Rakka havalisine 

yerleştirildikleri ancak o yöredeki hayat şartlarının göçebe hayata 

uymaması sebebiyle ayrı ayrı zamanlarda buradan ayrılarak, Halep, 

Erzurum, Maraş, Adana, Sis, Sivas ve Anadolu’nun diğer yörelerine 

kaçtıklarını ve buralarda yeni yurtlar tutmağa muvaffak olduklarını 

öğrenmiş bulunmaktayız (Refik, 1930; Sümer, 1999). Bugün 

İlbeylilerin Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşamalarını buna 

bağlayabiliriz. Nitekim Gündüz (2017) İlbeylilerin Tokat’tan Antep’e 

kadar olan sahaya dağıldıklarını ifade etmektedir. Sivas İlbeyli 

Türkmenleri arasındaki yaygın görüş Sivas’a Güney’den yani Halepaltı 

denilen bölgeden geldikleri yönündedir. Buna göre Sivas İlbeylileri 

önce güneye göç ettirilmişler sonra da buradan ayrılarak Sivas’a 

gelmişler ve daha sonra da Osmanlı Devleti tarafından buraya 

yerleştirilmişlerdir diyebiliriz.      

Çoğunlukla eşkıya baskısından kurtulmak veya arazilerin kifayetsizliği 

sebebiyle, oturdukları mahalleri terk etmek zorunda kalan ahali, kendi 

arzularına uygun birer mahal seçerek yerleşmiştir. Devlet, bu gibi 
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durumlarda, cemaatlerin taahhütlerine bağlı kaldıkları müddetçe, 

onların yerlerinden kaldırmamıştır. Aksi halde, cemaatleri, bağlı 

bulundukları taifenin içine katmış, çoğu zaman da eski iskân 

mahallerine nakletmişlerdir (Halaçoğlu, 1997). Nitekim, Maraş 

yöresine kaçan Elbeyli Oymaklarının burada rahat durmamalarından 

olsa gerek,  ceza olarak Rakka’ya sürgün edilmesine karar verilmiştir. 

Maraş Beylerbeyliğine gönderilen 1141 (1729) tarihli bir fermanda, 

Halep’in şark tarafına iskân edilen, Maraş topraklarına kaçan Elbeyli 

cemaatinin Rakka’ya iskân edilmeleri emredilmektedir. 

Rakka Valisi Ahmet Paşa’nın Antep naibine gönderdiği bir yazıdan da 

Elbeylilerin Antep il merkezine yerleşmek istedikleri anlaşılmakta, 

ancak vali, Elbeylilerin Rakka’ya iskânları emredildiği için bunların 

şehirde barındırılmamasını istemektedir. Fakat bu tedbirlere rağmen bir 

kısım Elbeyli oymakları Rakka’ya gitmemekte direnmiş ve devletin 

amansız takibinden kurtularak Birecik, Rumkale ve Antep’e 

yerleşmişlerdir… Halep-Antep yöresindeki Elbeylilerin Araplarla çetin 

savaşlara giriştikleri ve kuzeye doğru yayılmak istidadındaki Arap 

tecavüzlerine mukavemet ettikleri kaynaklardan anlaşılıyor (Sevinç, 

1983). Nitekim savaşçı bir aşiret olan İlbeylilerin bu özellikleri 

sebebiyle önce Araplara tampon bölge olan Halep, Rakka, Menbiç 

yöresinde tutulduklarını, daha sonra da 1697 tarihinde çıkan Kadıoğlu 

Yusuf Paşa isyanında da Araplara karşı Sivas, Erzurum ve Kemah 

havalisinde yaşayan İlbeyli oymaklarının getirilerek bu isyanın 

bastırıldığını biliyoruz. Bu isyanı bastırmak için bölgeye 80.000 çadır 

İlbeyli Türkmeninin ve Barakların sevk edildiği belirtilmektedir (İnan, 

1968; Orhonlu, 1987; Paçacıoğlu, 1987). Elbeyli aşiretinin bu bölgeye 

yerleşmesi çok kan dökülmesine neden olmuştur. Bölgeye yerleşmek 

isteyen İlbeylilerle, Araplar arasında birçok savaş yapılmıştır. Bu 

savaşlardan birinde Otuzüç Arap oymağı Binsaitle birleşerek 

Türkmenler üzerine yürümüş ve bunun üzerine Türkmenlerle Barak ve 

İlbeyliler birleşerek Binsaitin karşısına çıkmış ve Rakka’da büyük bir 

harp olmuştur. “Hubuz/Ekmek Dövüşü” veya “Binsait ile Harp” adı 

verilen bu savaşta Araplar yenilmiş ve Aneze’ye kadar sürülmüşlerdir 

(Yalman, 1993; İnan, 1968; Görkem, 2006).      
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İlbeyli aşiretinin iskânı konusunda bazı kitaplarda ifade edildiğine göre, 

bunların büyük bir kısmının Suriye’ye yerleştirildikleri ancak o 

yöredeki hayat şartlarının göçebe hayata uymaması sebebiyle ayrı ayrı 

zamanlarda buradan ayrılarak, Sivas, Adana, Erzurum, Maraş, Sis ve 

Anadolu’nun diğer yörelerine kaçtıklarını ve buralarda yeni yurtlar 

tutmağa muvaffak olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız (Refik, 1930; 

Sümer, 1999). Suriye Elbeyli Türkmenlerinden görüşme yapılan Kemal 

Hocaoğlu (2022), büyüklerinden duyduğu şu bilgiyi aktarmıştır: 

“Suriye İlbeyli/Elbeyli Türkmenleri, Sivas’ta yaşarken önce hepsi 

güneye göç ettirilmişler ancak İlbeylilerin bir kısmı daha sonra 

özellikle arazi şartlarına uyum sağlayamadıkları için, buradan 

ayrılarak tekrar Sivas’a gelmişler ve Osmanlı Devleti tarafından alınan 

kararla buraya yerleştirilmişlerdir. Ayrıca Sivas İlbeyli Türkmenlerinin 

yaşadıkları bölgeyi ziyaret ederek buradaki İlbeyli Türkmenleriyle 

yaptığım görüşmelerde gördüm ki Suriye İlbeyli Türkmenlerinin dil 

yapıları, örf, adet, gelenek, görenekleriyle, Sivas İlbeylerinin kültürel 

özellikleri birbirine çok benziyor.” Suriye İlbeylilerinden Kemal 

Hocaoğlu’nun verdiği ifade, Suriye ve Anadolu’da şuan yaşayan 

İlbeylilerin, bir zamanlar Anadolu’da ortak bir yaşam sürdürdüklerini 

ortaya koymaktadır. 

Bugün Kilis’te yaşayan İlbeylilerin, yukarıda belirtilen bölgelerden, 

bugünkü yaşadıkları yerlere geldikleri yönündeki bilgilere edebiyat 

dünyamızda da karşılaşmaktayız. Nitekim Güneyde yaşayan Elbeyli 

Türkmenleri üzerine araştırmalar yapan Yalman’ın (1993) röportaj 

yaptığı Halil Ağa, Deli Boran Türküsü hakkında şu bilgileri 

vermektedir: “Deli Boran bir Türkmen çocuğudur. Gençliğinde Leyla 

isminde bir kızı sevmiş. Aşiretimiz o zaman Sivas’ta bulunuyormuş. 

Doğruca Sivas kadısına gitmiş ve kızı almak için derdini dökmüş…” 

demektedir. Aşağıdaki türkü ise Deli Boran’ın Sivas’ta söylediği 

türküdür: 
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Aman da hünkârın vekili sensin, 

 Dertlinin dermanın ver diye geldim, 

 Ya kabul et sözüm, ya ver dileğim,  

 Emret boynumu vur, diye geldim. 

 

 Gelin seyredelim buhara, yaza, 

 Ötüşen ördeğe, çağıran kaza, 

 Kalk gidelim mirzan kurdu Sivas’a, 

Kendirim boynuma dar diye geldim. 

 

Akıyor Boran’ın gözünün yaşı,  

Her varup geldiği salının taşı, 

Gönlünüz olursa tutun bu işi, 

Leyla’yı Boran’a ver diye geldim. 

 

Bu türküde bize göstermektedir ki, bugün güneyde yaşayan hem 

Gaziantep hem Kilis olsun hem de Suriye’deki Elbeyliler olsun 

bunların bir kısmı bugünkü yaşadıkları yere Sivas’tan gitmişlerdir  

Avrupalı seyyah Niebuhr’un 1764 yılında belirttiğine göre, İlbeyliler 

2000 çadırdır. Bunların yarısının Sivas eyaletinde, diğer yarısının da 

Halep bölgesinde yaşadığını belirtir (Sümer, 1999). 

Türkay (2001), “Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda; Oymak, Aşiret ve Cemâatler” adlı araştırmasında, 

Türkmen taifesinden olan İlbeyli Aşireti’nin yerleşim yörelerini şöyle 

belirtmektedir: Maraş, Ayıntab, Adana, Birecik, Halep, Rakka, 

Merzifon Kazası (Amasya Sancağı), Kilis, Rumkal’a (Biret-ül Fırat 

Sancağı), Tokat, Zile (Tokat), Yüzdepâre Kazası (Sivas), Sis Sancağı 

(Adana), Menbiç Kazası (Rakka Sancağı), Trablus-u Şam Eyaleti, 

Antakya ve Payas Kazâları (Halep Sancağı), Bozok Sancağı, Hama 

Sancağı, İzmit Sancağı.   

Bütün bu bilgilerin ışığı altında İlbeyli Aşireti’nin Selçuklularla birlikte 

Orta Asya’dan Anadolu’ya geldiklerini ve Anadolu’nun çeşitli 

bölgelerine yayılarak oralarda göçebe hayata devam ettiklerini, sonraki 

yıllarda da Anadolu’da dağınık iskân tipleri oluşturduklarını 

söyleyebiliriz. Bu çerçeve de bakacak olursak, Osmanlı İmparatorluğu 

zamanın da uygulanan iskân politikasına göre, XVIII. yüzyılda, aşiretin 
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bir kısmı Sivas’ın güneybatısında yerleşik hayata geçmiş ve böylece 

İlbeyli kazası teşkil edilmiştir. Ancak bir kısım İlbeyliler de, başta Kilis 

olmak üzere memleketlerinde kalmışlardır. Sivas’ta teşkil edilen İlbeyli 

Kazası’nın, kaza olarak teşkil edilmesi tarihi kesin olarak tespit 

edilememişse de 1777 yılına ait ilk Sivas vilayeti Şer’i mahkeme 

sicillerinde kaza olarak görülmektedir (Kuzucu, 1996). 

XIX. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde Sivas İlbeyli Aşireti’nin önceki 

yıllarda olduğu gibi malî teşkilatta “Tokat Voyvodalığı ve tevabi 

mukataası”na bağlı kaza şeklindeki örgütlenmesi devam etmekteydi. 30 

Mayıs 1817 tarihli bir fermanda, “Sivas Eyaleti’nde vaki Tokat 

Voyvodalığı aklâmından İlbeyli Kazâsı” tabiri bunu teyit etmektedir 

(Beşerli, 2006). 

Kuzucu (1996) tarafından yapılan araştırmada, “1844 yılında yapılan 

emlâk ve nüfus sayımına göre İlbeyli kazasının 32 köyü vardır. 

Günümüzde halk arasında İlbeyli köylerinden sayılan Damlacık, 

Gayırbey (Hayırbey) ve Savcun ile Apa, Apardı, Kurt köyü ve Tatlıcak 

köyleri, bu dönemde Hafik kazasına bağlıdır. Çaypınar, Eskiköy ve 

Yeniapardı köylerinin defterleri bulunamamıştır. Bu köylerin ahalisinin 

hepsi Türk ve Müslüman’dır. Ancak köylerde müşterek ziraat yapan, 

müşterek hayvan besleyen çok sayıda Ermeni bulunmaktadır. Bu 

Ermeniler umumiyetle Sivas ve Kayseri sancaklarında ikamet 

etmektedirler. Kazada mukim ahalinin sahip olduğu hane sayısı ve 

köylere göre dağılımı bakacak olursak; Hanlı Köyü 77 hane ile en 

kalabalık nüfusa sahip köy durumundadır. Çallı köyü 75 hane ile ikinci, 

Güney köyü de 68 hane ile üçüncü sıra da yer alan köylerdendir.”    

1867’de İlbeyli Kazası lağvedilerek, kaza statüsüne son verildi. 

Böylece İlbeyli, Sivas merkeze bağlı bir yöre haline dönüştü (Pürlü, 

2020). Bu tarihte Emlâk, İlbeyli, Kelmugad ve Tonus kaza 

müdürlükleri bir araya getirilerek, Akviran köyü kaymakamlık merkezi 

olmak üzere Tonus kazası vücuda getirilmiştir. 1870 yılında, kendisine 

bağlı 33 köyle birlikte Tonus kazasının bir nahiyesi konumunda 

bulunan İlbeyli, 1882’de artık Nefs-i Sivas kazasının nahiyesidir. Bu 

tarihten iki yıl sonraki (1884) taksimatta İlbeyli ismini göremiyoruz. Bu 

defa İlbeyli köylerinden Bedirli, Hanlı, Çallı ve Aylı köyleri nahiye 

yapılarak Nefs-i Sivas kazasına bağlanmıştır. 1904 yılında bu dört 
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nahiye kaldırılarak Menşurlu nahiyesi oluşturulmuştur ve 39 köy 

buraya bağlanmıştır. 1907 yılında nahiyenin ismi İlbeyli olarak 

görülürken, 1909’daki taksimatta Menşurlu ve İlbeyli isimleri birlikte 

zikredilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ise İlbeyli köylerinin 

tamamı Sivas merkez kazasına bağlanacaktır (Kuzucu, 1996).  

1.5. Cumhuriyet Döneminde İlbeyliler/Elbeyliler 

Cumhuriyet Döneminde Sivas İlbeyli yöresi 42 köyü, Kayadibi ve 

Bedirli nahiyeleriyle Sivas merkez ilçeye bağlı önemli bir yöre olarak 

dikkati çekmektedir. Yörede, 1950 ve 1960’lı yıllarda eğitim alanında 

güzel hamleler olsa da hemen peşinden gelen köyden kente göç hiç 

durmadı (Pürlü, 2020). Kentlere göç yanında, özellikle 1970’lerden 

itibaren de Avrupa’ya önemli sayıda Sivas İlbeyli Türkmeni göç etti. 

Bugün Sivas İlbeylilerinin büyük çoğunluğu Sivas Merkez ilçe olmak 

üzere, Kayseri, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi büyük şehirlerde 

yaşamakta olup, yurt dışında ise özellikle Almanya başta olmak üzere, 

Fransa, Hollanda, Danimarka gibi Avrupa’da farklı ülkelerde 

yaşamaktadırlar. 

Sivas İlbeylilerinin yerleşim bölgesi ise, bugünkü Sivas il merkezinin 

güneybatı kesimidir. Kuzeyinde Sivas, batısında Yıldızeli ve Şarkışla, 

güneyinde Altınyayla ve doğusunda Ulaş ilçeleri bulunmaktadır 

(Kuzucu, 1996). İlbeyli köyleri bu bölge de Sivas-Kayseri, Sivas-

Malatya demir yolu arasında kalan alana yayılmış durumda 

olduklarından dolayı gerek bu demir yolları ve gerekse bölgenin 

ortasından geçen Sivas-Kayseri karayolu, köylerin şehirle olan 

irtibatında büyük kolaylık sağlamaktadır (Paçacıoğlu, 1987).  

Kızılırmak nehri kazanın kuzeyinden ve batısından geçerek Şarkışla ve 

Kayseri yönüne devam eder. Kaza sınırları içinde en önemli diğer bir 

akarsu ise Üskülüç Çayı’dır. Arazi büyük ölçüde dağlık ise de, köylerin 

kurulmuş olduğu sahalarda tarım için elverişli topraklar mevcuttur. En 

önemli yükseltiler ise Yaşar Tepesi, Karatepe ve Çataltepe 

(Kızılbayır)’dir (Kuzucu, 1996). 

Bölgede İlbeyli köy sayısı 42 olup, isimleri şunlardır: Söğütçük, Aylı, 

Eski Apardı, Yeni Apardı, Keçili, Koyuncu, Yeni Kızılcakışla, Savcun, 

Tatlıcak, Çallı, Hayırbey, Herekli, Apaköy, Durdulu, Yaramış, Kâhyalı, 
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Damlacık, Karalı, Haydarlı, Bedirli, Bostancık, Akkuzulu, Ağcainiş, 

Kartalca, Gözmen, Kızılova, Hanlı, Kayadibi, Menşurlu, Kavlak, 

Eskiköy, Kabasakal, Güney, Çongar, Gazibey, Kızılöz, Sorguncuk, 

Sarıdemir, Yanalak, Damılı, Karalar ve Çaypınar’dır (Paçacıoğlu, 

1987; Kuzucu, 2020). 

Köylerin isimleri tamamen Türkçedir. Anadolu’da köylere ad verirken 

çevrenin coğrafi özellikleri ve jeolojik yapısı, çevredeki renkler, bitki 

örtüsü, hayvanlar, yapılar ile o bölgede kullanılan kişi adları, unvanlar, 

dini isimler, mesleklerle ilgili adlar ve akrabalık adları göz önünde 

tutulmaktadır. İlbeyli köylerinin adları da bu sınıflandırmaya uygunluk 

arz etmektedir. Bazı köyler isimlerini çevrenin coğrafi özelliklerinden 

almıştır. Ağacainiş, Güney, Kavlak ve Kayadibi köyleri bu şekilde 

isimler almışlardır. Kartalca, Keçili ve Koyuncu Köyleri isimlerinin, 

buralarda bol miktarda bulunan hayvan cinslerinden geldiği 

düşünülebilir. İsim almada çevredeki renklerinde rolü büyüktür. Karalı, 

Karalar, Kızılcaköy (Kızılova), Kızılcakışla ve Kızılöz isimleri bu 

cümledendir. Bazen çevredeki yapılarda köye ad olmuştur. Hanlı ve 

Damılı gibi, Bedirli, Durdulu, Gazibey, Haydarlı ve Kethüdalı 

(Kahyalı) isimleri de şahıs adları ve unvanlarla alakalıdır. Bostancık, 

Çallı (Çalılı) ve Söğütçük isimleri, bölgenin bitki örtüsü hakkında 

ipuçları vermektedir. Bunlardan başka bazı isimler de, eski dönemler 

de bu bölge ve civar mıntıkalarda yaşamış olan bazı Türk aşiret 

isimlerini akla getirmektedir. Akkuzulu, Çongar ve Kabasakal gibi 

(Kuzucu, 1996). 

Sivas yöresindeki İlbeyli halkı, geniş çapta tarım ve hayvancılıkla 

uğraşmaktadır. Eskiden hayvancılığı göçebe hayatın gereği olarak 

yaylalarda yapan İlbeyliler, bugün yerleşik hayata geçtikleri için bu 

geleneklerini yitirmişlerdir. Kıraç olan topraklarını da bölge şartlarının 

elverdiği ölçüler içerisinde işlemekte, geçimlerini tarım ve 

hayvancılıkla sağlamaktadırlar (Paçacıoğlu, 1987). 

Güneydeki Elbeyli yerleşim yerlerine de bakacak olursak; Sevinç 

(1983) yaptığı araştırmada, şu Elbeyli köylerinin tespit ettiğini 

belirtmektedir: 
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Çıldıroba, Çankallı, Üçkubbe, Küçükkaracaören, Büyük Şekep 

(Turanlı), Küçük Şekep (Sağlıcak), Beylerbeyi, Kemumtepe 

(Kemmuntepe), Acer, Kersentaş, Kandevir, Hacıfakılı, Çobanbey, 

Mağaracık, Zabaran (Bozcayazı). 1995 yılından önce Gaziantep’e bağlı 

olan bu Elbeyli köyleri, 06 Haziran 1995 yılında yeni il yapılan Kilis 

sınırları içerisinde kalmışlardır. Ayrıca Kilis merkezde yer alan Tırıklı 

Mahallesi’nin de Elbeyli Aşireti’nin Tırıklı Oymağı tarafından 

kurulduğu ve bu oymağın adını taşıdığı da görülmektedir. Şuan Kilis’e 

bağlı Elbeylilerin yaşadığı Elbeyli adında bir ilçe de bulunmaktadır 

(Sevinç, 1983; Yalman, 1993, İnce, 2022). Gaziantep Elbeylilerinden 

Faik Akyılmaz (2022), Kilis sınırları içerisinde yer alan Aşağı 

Beylerbeyi, Beşiriye, Çankallı, Taşlıbakar, Yağızköy, Güvendik ve 

Aynafar Köyleri ile Yavuzlu Köyünün bir kısmının ve Gaziantep 

sınırları içerisinde yer alan Kemumtepe, Üçkubbe, Akçakoyun, Dero 

Küçükkaracaviran ile Acer köylerinin de Elbeyli köyleri olduğunu ifade 

etmektedir.  

Güneydeki Elbeyli Türkmenlerinin bir kısmı da siyasi hudutlarımız 

dışında kalmıştır. Kuzey Suriye bölgesinde Türkiye sınırına yakın 

bölgelerde, 33 parça köyden oluşan Elbeyli köylerinin isimleri şu 

şekildedir: Sipahiler, Arapezici, Kadılar, Haydarpaşa, Buzulça, Taflı, 

Eşekci, Memili, Çörtenhöyük, Kubba, Lemunkapısı, Ziyaret, Kocaali, 

Taşkapı, Zilif, Sandı, Arapçördük, Kalkım, Sekizler, Haliloğlu, Silsile, 

Kersenli, Ayaşa, Mollayakup, Çobanbey, Alıcı, Telayşe, Zeydiye, 

Tuviran, Kurucuhüyük, Karagöz, Bozhüyük ve Eseriye (Yalman, 1993; 

İnan, 1968; Muharrem, 2022; Hocaoğlu, 2022). Suriye sınırları 

içerisinde yer alan Menbiç bölgesinde ise, Hayya El Kabira (Büyük 

Yılan), Hayya El Sağira (Küçük Yılan), Jub El Kadir (Kadir Kuyu), Biir 

Killo (Killo Kuyusu), Al-Mağirat (Mağaralar), Al-Anzawiya (Keçi 

Köyü), Al-Kathiye Portakali, Kadir Emo (Emo Mezarı), Al-Düşen 

(Düşenler), Küçük Hamam, Büyük Hamam, Tiwal (Uzunlar), Khirfan, 

Al-Cuse, Arnap (Tavşan), Mazraa Hasan (Hasan Mezraa) ve Mazraa 

Gidiş (Teke Mezrası) adlı köy ve mezralar Elbeyli Türkmenlerinin 

yaşadığı yerleşim yerlerini oluşturmaktadır (Muharrem, 2022). 

Suriye Elbeylilerinden Hocaoğlu’na (2022) göre, “Suriye’deki 

İlbeyli/Elbeyliköylerinin Türkçe adları değiştirilerek Arapça adlar 
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konuldu. Bu köylerden Çobanbey (Elrai), Sipahiler (Elfursan), 

Arapezici (Arapizze), Kadılar (Elkadı), Eşekci (Elhumeyra), Memili 

(Ümmüssedeye), Çörtenhöyük (Telmizab), Taşkapı (Babulhacer), 

Kalkım (Elnahda), Haliloğlu (Haliliye), Lemunkapısı (Bablemun), 

Ziyaret (Elziyare), Kocaali (Elmusinne), Alıcı (Telatiyye), Mollayakup 

(Şıhyakup), Sekizler (Elmüsmine) ve Kurucuhüyük (Elmurtefe) adlarını 

almışlardır. Fakat Elbeyliler isim değişikliğinden sonra da Türkçe 

isimlerini kullanmaya devam etmişlerdir. Halen burada yaşayan 

Elbeyliler köylerinin Türk adlarını kullanmaktadır. Baas yönetimi 

tarafından Elbeyli Türkmenlerinin sadece köy adları değiştirilmemiş, 

siyasi bir güç olarak da etkisiz hale getirmek için, önceleri Carablus 

kazasına bağlı olan Elbeyli köyleri, daha sonra ikiye ayrılarak, bir 

kısmı Bab kazasına bağlanmış, böylece Elbeyliler hem Carablus hem 

de Bab kazasında azınlık haline getirilmiştir. Bu şekilde önceden 

milletvekili çıkaran Elbeyliler artık oyların bölünmesiyle milletvekili 

çıkaramamışlardır. Şuan Suriye’de yaşayan Elbeyliler Fırat Kalkanı 

bölgesinde Türkiye Cumhuriyetinin koruma altında yaşamaktadırlar.”  

demiştir. 

Anadolu’ya yerleşen Türk urukları sahip oldukları değişmeyen 

ananelerini Anadolu’da devam ettirmişlerdir. Keza, iskân edildikleri 

yerlere kendi isimlerini veriyor ve bunun yaşatıyorlardı. Her Türk 

zümresi, bağlı olduğu kabilenin ismini veya ileri gelen oymak 

beylerinin, kabilelerince kutluluk ifade eden bir hayvanın yahut da 

evvelce yaşadıkları yerlerdeki bir takım köy, dağ, nehir, göl vb. gibi 

adları geldikleri bu sahalara da isim olarak vermişlerdi. 

Ne var ki, Anadolu’da iskânı yapılan büyük Türk Aşiretleri her zaman 

parçalanma siyasetine tabi tutulmuş, aynı aşirete bağlı zümreler 

birbirinden uzak Anadolu’nun muhtelif bölgelerine dağıtılmıştır. Hem 

Selçuklular hem de Osmanlılar tarafından çok sık uygulanan bu iskân 

politikasıyla merkezi idarenin güçlü olması sağlanırken aynı zamanda 

kuvvetli bir etnik birliğin isyanı ihtimalilerinin ortadan kaldırılması 

sağlanmıştır. Parçalayarak birbirlerinden uzak sahalara sevk edilen 

Oğuz boylarına mensup zümreler Anadolu’da iskân edildikleri 

bölgelerde de taşıdıkları boyun ya da aşiretin adını kurdukları köylere 

ad olarak vermişlerdir. Nitekim aynı adı taşıyan köy adlarına 
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Anadolu’nun birçok yerinde rastlanılması bundan ileri gelmektedir 

(Göktürk, 1979). 

Bugün Anadolu ve Suriye’de İlbeyli ya da Elbeyli adında birçok 

yerleşim yeri vardır. Bingöl’ün Kiğı İlçesinde iki, İçel’in Silifke ve 

Mut, Ordu’nun Gölköy, Yozgat’ın Sorgun, Adana’nın Bahçe, 

Bursa’nın İznik, Kocaeli’nin Gebze ilçelerine bağlı birer köy, 

Adıyaman’ın Kâhta ilçesine bağlı bir mezra ile 1995 yılındaki son 

düzenleme ile ilçe yapılıp Kilis’e bağlanan Elbeyli ilçesi bunlardandır 

(Sevinç, 1983; Kuzucu, 1996; Beyoğlu, 2000; İnce, 2022). Tabi bütün 

bu yerleşim yerlerinin Elbeyli Aşiretiyle bir ilgileri var mı bilemiyoruz 

ama yukarıdaki bilgiler ışığında, İlbeyliler/Elbeyliler de yaşadıkları 

yerlere kendi aşiretlerinin ismini vermişler ve günümüze kadar buralar 

da adlarını yaşatmışlardır diyebiliriz. 

Bütün bu bilgilerin ışığı altında İlbeyli Aşireti’nin Selçuklularla birlikte 

Orta Asya’dan Anadolu’ya geldiklerini ve Anadolu’nun çeşitli 

bölgelerine yayılarak oralarda göçebe hayata devam ettiklerini, sonraki 

yıllarda da Anadolu’da dağınık iskân tipleri oluşturduklarını 

söyleyebiliriz. Bu çerçevede bakacak olursak, Osmanlı İmparatorluğu 

zamanın da uygulanan iskân politikasına göre, XVIII. yüzyılda, aşiretin 

bir kısmı Sivas’ın güneybatısında yerleşik hayata geçmiş ve böylece 

İlbeyli kazası teşkil edilmiştir. Ancak bir kısım İlbeyliler de, başta Kilis 

olmak üzere memleketlerinde kalmışlardır. Sivas’ta teşkil edilen İlbeyli 

Kazası’nın, kaza olarak teşkil edilmesi tarihi kesin olarak tespit 

edilememişse de 1777 yılına ait ilk Sivas vilayeti Şer’i mahkeme 

sicillerinde kaza olarak görülmektedir (Kuzucu, 1996). 

Anadolu’da iskânı yapılan büyük Türk Aşiretleri her zaman parçalanma 

siyasetine tabi tutulmuş, aynı aşirete bağlı zümreler birbirinden uzak 

Anadolu’nun muhtelif bölgelerine dağıtılmıştır. Hem Selçuklular hem 

de Osmanlılar tarafından çok sık uygulanan bu iskân politikasıyla 

merkezi idarenin güçlü olması sağlanırken, aynı zamanda kuvvetli bir 

etnik birliğin isyanı ihtimalilerinin ortadan kaldırılması sağlanmıştır 

(Göktürk, 1979). 

Bugün aşiret adlarını ve geleneklerinin mühim bir kısmını koruyarak 

günümüze kadar ulaşmış olan İlbeyliler oldukça zengin bir kültürel 

birikime sahiptirler. İlbeyli kültürü için, Anadolu Türk kültüründen 
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önemli bir kesit ve onun özünden kıymetli bir numenedir diyebiliriz 

(Pürlü, 2020).  
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ÖZET  

Coğrafyanın bölümlerinden olan fiziki coğrafyanın en önemli alt bilim 

dallarından biriside klimatolojidir. İklim verilerini toplayarak analiz ve 

değerlendirmeler yapan bu dal geçmişten günümüze kadar dünyada 

gerçekleşmiş olan iklimsel değişikliklerin açıklanmasında ve geleceğe 

dair önemli planlamaların yapılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu 

bağlamda araştırma Tokat’ın Niksar İlçesi’nin iklimsel verilerini ortaya 

koymak ve değerleri analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Niksar 

Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde 

Tokat iline bağlı bir ilçe olup, iklim olarak Karadeniz iklimiyle Karasal 

iklim arasında geçiş özelliği göstermektedir. Çalışma alanın iklim 

özelliklerine bakıldığında makro ve mikro kökenli çevresel koşulların 

yörenin iklimi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Makro kökenli 

olarak Niksar ilçesini yazın güney sektörlü Basra kökenli Kontinental 

Tropikal (cT) hava kütleleriyle kışın kuzey kaynaklı Maritim Polar-

Kontinental (mPc) hava kütleleri etkilemektedir. Mikro kökenli 

çevresel etkiler ise kuzeyde Canik Dağları ile güneyde Dönek Dağları 

tarafından çevrili yüksek sahalar ile bu yüksek sahalar arasında kalan 

alçak konumda bulunan Niksar Ovası’nda yükselti farkları yörenin 

iklimi üzerinde etkili olan en önemli unsurlardandır. MGM 

(Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’den alınan 2013-2021 rasat verilerine 

göre Niksar’ın yıllık ortalama sıcaklığı 14.8°C’dir. En yüksek yıllık 

ortalama sıcaklık değerleri Temmuz-Ağustos, en düşük yıllık ortalama 

sıcaklık değerleri ise Aralık ve Ocak aylarında görülmektedir. 

Dolayısıyla Niksar’da yaz sıcaklık ortalaması 23.3°C iken kış sıcaklık 

ortalaması 6.2°C’dir. Çalışma sahasındaki yıllık ortalama yağış miktarı 

483.3 mm olup yağış miktarı en az olan sonbahar ortalaması 28.7mm 

iken en çok yağışın olduğu ilkbahar ortalaması 50.3mm’dir. Böylece 
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Niksar’da en az yağış ortalaması %17.8 ile sonbahar en fazla yağış 

ortalaması ise %31.2 ile ilkbahar mevsimi olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, İklim elemanları, 

Tokat ili, Niksar 

Abstract 

One of the most important sub-disciplines of physical 

geography, which is one of the parts of geography, is climatology. This 

branch, which collects climate data and makes analyzes and 

evaluations, is of great importance in explaining the climatic changes 

that have taken place in the world from past to present and in making 

important plans for the future. In this context, the research was 

conducted to reveal the climatic data of Niksar District of Tokat and to 

analyze the values. Niksar is a district of Tokat province in the inner 

parts of the Central Black Sea Region of the Black Sea Region, and it 

has a transition feature between the Black Sea climate and the 

continental climate. When the climatic characteristics of the study area 

are examined, it is seen that the macro and micro-based environmental 

conditions are effective on the climate of the region. As a macro origin, 

Niksar district is affected by Southern sector Continental Tropical (cT) 

air masses from Basra in summer and Maritim Polar-Continental (mPc) 

air masses from north in winter. Micro-origin environmental effects, on 

the other hand, are the most important factors affecting the climate of 

the region due to the altitude differences in the high areas surrounded 

by the Canik Mountains in the north and the Dönek Mountains in the 

south and the Niksar Plain, which is located in a low position between 

these high areas. According to 2013-2021 observation data from MGM 

(General Directorate of Meteorology), the annual average temperature 

of Niksar is 14.8°C. The highest annual average temperature values are 

observed in July-August, and the lowest annual average temperatures 

are observed in December and January. Therefore, while the average 

summer temperature is 23.3 °C in Niksar, the winter temperature 

average is 6.2 °C. The annual average precipitation in the study area is 

483.03 mm, while the autumn average with the least precipitation is 

28.7 mm, while the spring average with the highest precipitation is 50.3 

mm. Thus, it has been determined that the lowest precipitation average 
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in Niksar is autumn with % 17.8 and the highest precipitation average 

is spring with % 31.2. 

Keywords: Geography, Climate elements, province of Tokat, Niksar 

1. GİRİŞ 

Araştırma konusunu oluşturan Tokat ilinin Niksar ilçesi konumu 

itibariyle Karadeniz Bölgesiyle İç Anadolu Bölgesi’ni birbirine 

bağlayan doğu-batı hattı üzerindeki bir geçiş güzergâhıdır. Bulunduğu 

alan itibariyle ilçe geçmişten günümüze kadar ekonomik, tarihi, sosyal 

ve siyasi açıdan stratejik bir öneme sahiptir (Uyanık, 2020). Orta 

Karadeniz Bölümü’nün iç kesiminde yer alan Niksar ilçesinin 

kuzeyinde Ordu, kuzeybatısında Erbaa, güneyinde Almus ve 

güneybatısında Tokat bulunmaktadır (Harita 1). Toplam yüzölçümü 

955 km² olan Niksar ilçesi 40° 35´ kuzey enlemi ile 36° 58´ doğu 

boylamı koordinatlarına sahip olup, deniz seviyesinden yükseltisi 

333m’dir.  

 

Harita1. Niksar’ın Lokasyon Haritası 

Niksar ilçesinin yeryüzü şekilleri itibariyle Harita 2. incelendiğinde 

kuzeyinde Canik Dağları güneyinde ise Dönek Dağları tarafından 

çevrelendiği görülmektedir. Bu iki dağ silsilesinden birisi olan Canik 

Dağları ilçenin kuzeyini tamamen set çekmiş olup, batıdan doğu’ ya 

doğru gidildikçe yükselti ve eğimi artmaktadır. Ortalama 1500m 
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yükseltiye sahip olan Canik Dağları ilçenin önemli akarsularından olan 

Kelkit çayı ve Karakuş Çayı tarafından yer yer parçalanmıştır. Bu 

akarsular tarafından aşındırılan alanlar çevresine göre yüksekte kalmış 

önemli plato sahalarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla Canik Dağlarına 

paralel olarak uzanmış olan ve yörenin en önemli platosu olan Çamiçi 

Yaylası sadece ilçenin değil Karadeniz Bölgesi’nin en önemli 

jeomorfolojik oluşumlarından birisidir. Canik Dağları’nın Niksar ilçesi 

sınır hatları boyunca batıdan doğuya doğru gidildiğinde en önemli 

tepelerinin Gölağa (1502m), Keltepe (1794m), Somun Tepesi (1281 m) 

olduğu görülmektedir. Niksar ilçesinin güneyinde kalan ve yörenin en 

önemli ikinci dağ silsilesini oluşturan Dönek Dağı Kelkit ve Tozanlı 

Vadileri içerisinde batı yönlü uzanmaktadır. Dönek Dağı deniz 

seviyesinden ortalama 1820m yükseltiye sahip olup, Niksar ilçesinin 

güney doğusunda doğal bir sınır teşkil etmektedir (Saygılı, 2005). 

Ayrıca araştırma alanının kuzeydeki Canik Dağları İle güneyindeki 

Dönek Dağları arasında bulunan Niksar Ovası ilçenin en verimli tarım 

sahasıdır. 

 

Harita 2. Niksar’ın Fiziki Haritası 

2. AMAÇ VE YÖNTEM 

Alan yazın incelesi yapıldığında Niksar’ın iklim özellikleriyle ilgili çok 

fazla çalışma bulgusuna rastlanılmamıştır. Bu araştırmada ilgili alanda 

eksikliği gidermek ve sonraki yapılacak olan çalışmalara veri 

kaynaklığı yapması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yörenin 
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doğal çevre özelliklerine bağlı olarak yapılan çeşitli ekonomik 

faaliyetlere yönelik sağlıklı planlamaların yapılması hedeflenmektedir. 

Niksar’ın iklim karakteri Karasal iklim ile Karadeniz iklim 

özelliklerinin sentezini yansıtan bir geçiş iklimi niteliğindedir. 

Araştırmada Niksar’ın uzun yıllar periyodundaki verilerinin 

değerlendirilebilmesi için yakın çevresinde bulunan Samsun ve Tokat 

İl’inin iklim verileri karşılaştırılmıştır. Bu değerlendirmeyi yapabilmek 

için MGM’den alınan Niksar’ın 8 yıllık (2013-2021) iklim rasatlarıyla 

Samsun ve Tokat İl’inin 80 yıllık (1929-2021) iklim verileri temin 

edilmiştir. Elde edilen bu veriler vasıtasıyla sahanın sıcaklık, basınç, 

hâkim rüzgâr yönü, yağış, nem gibi iklim özellikleri, tablo ve grafiklerle 

istatistiki olarak ortaya konulmuştur. Bu sayede tablolar ve grafikler 

yorumlanarak arazi gezilerinin de yardımıyla yörede etkin olan iklimsel 

özellikler belirtilmiştir.  

3. ARAŞTIRMA SAHASININ İKLİM ÖZELLİKLERİ 

Ülkemiz üzerinde mevsimsel değişmelere bağlı olarak Continental 

Polar (cP) ve Maritim Polar (mP) hava kütleleri ile Continental Tropikal 

(cT)  ve Maritim Tropikal (mT) hava kütleleri görülmektedir (Taştan, 

2019) (Şekil1.). Bu hava kütlelerinin en fazla karşılaştığı mevsim ise 

kış mevsimidir. Türkiye genel olarak sonbahar mevsimiyle birlikte 

Avrupa ve Sibirya Üzerinden gelen ve sıcaklıkların aniden düşmesine 

sebep olan Kontinental Polar (cP) serin hava akımından 

etkilenmektedir (Ünal, 2006). Kuzeyden giriş yapan bu hava kütlesi 

kıyılarda kuvvetli yağmurlara sebep olurken, iç kesimlere doğru 

sıcaklığında azalmasıyla birlikte yerini kar yağışına bırakmaktadır 

(Koçman, 1993). İlkbahar sonları yazın başlarıyla birlikte, Anadolu’ya 

ilerleyen kuzey sektörlü hava kütleleri, Karadeniz Bölgesi’nden 

geçerken nemini bırakarak bağıl nemin düşmesiyle birlikte iç kesimlere 

doğru yerini kuru hava şartlarına bırakmaktadır (Erinç, 1996). Bu 

bağlamda yer şekilleri Niksar ilçesinin yörenin iklim özellikleri 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Grafik 1’de 

görüldüğü gibi Niksar kışın kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin 

etkisinde kalmaktadır. Ancak etrafında yüksek dağlarla çevrili olması 

ve Kelkit vadisinin korunaklı sahasında bulunmasından dolayı sıcaklık 

ortalamaları çok düşmemektedir. Dolayısıyla yörede kışın sıcaklıklar 

hem 0°C’nin altına düşmemekte hem de kışlar uzun sürmediğinden çok 
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fazla kar yağışları görülmemektedir. Yaz mevsimi sıcaklık ortalaması 

ise 25°C civarında seyretmektedir. 

Grafik 1. Türkiye’yi etkileyen hava kütleleri 

Atlanti kökenli                                           Sibirya kökenli                                                                                         

      Maritim Polar (mP)                                     Continental (cP)        

 

 
        Akdeniz kökenli                                           Basra kökenli          

      Maritim Tropikal (mT)                      Continental Tropikal (cT) 

Continental Tropikal (cT) 

 

Çalışma sahasının iklim özelliklerine bakıldığında Niksar’ın Orta 

Karadeniz Bölümünde bulunması sebebiyle Karadeniz iklim 

karakterini taşımaktadır. Fakat deniz seviyesinden ortalama yükseltisi 

333m olan yöre kuzeyde Canik Dağları Güneyde ise Dölek Dağları 

tarafından çevrelemesinden dolayı etrafından farklı bir iklim karakteri 

göstermektedir. Bu iklim özelliklerinin farklı olmasındaki en önemli 

etken ise kıyıya oranla daha iç kesimlerde kalması ve Kelkit vadisi ile 

etrafındaki dağlık saha arasında ortalama 1000 m’lik bir yükselti farkı 

oluşturmasıdır.  

Yöredeki iklimsel verileri iyi bir şekilde analiz edebilmek için Niksar 

meteoroloji istasyonunun verileriyle sahaya en yakın Samsun ve Tokat 

istasyonları iklim verileri karşılaştırılmıştır. Bu noktada Orta Karadeniz 

Bölümünün kıyısında bulunan Samsunla İç Anadolu’nun iklim 

karakterini kısmi olarak yansıtan Tokat’ın iklimsel karşılaştırılmasının 

yapılması araştırma sahasındaki iklimsel farkların belirgin olarak 

ortaya konulması açısından önemlidir. Dolayısıyla Niksar Karadeniz 

İklim özelikleriyle İç Anadolu Bölgesinin tipik karasal iklim 

özelliklerinin bir geçiş iklimi niteliğindedir. Niksar’ın yıllık ortalama 

sıcaklığı 14.8°C iken Samsun’un otalama sıcaklığı 14.5°C, Tokat’ın 
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ortalama sıcaklığı ise 12.4°C’dir. Çalışma sahasının başlıca iklim 

elemanlarının özellikleri şunlardır: 

3.1. Sıcaklık  

Niksar’ın sıcaklık verileri incelendiğinde, Karadeniz ikliminin ılıman 

etkisinin nispeten değiştiği gözlenmekle birlikte yükseltinin arttığı 

yerlerde giderek iklimin sertleşmekte ve sıcaklık ortalamaları 

düşmektedir. 

Niksar 8 yıllık (2013-2021) rasat verileri doğrultusunda yıllık ortalama 

sıcaklık değeri 14.8 °C’dir. Bu değer yöreye yakın olan ve Karadeniz 

kıyısındaki Samsun’da 14.5°C, İç Anadolu’ya daha yakın olan Tokat’ta 

ise 12.4 °C’dir (Tablo 1; Grafik 2). Buna göre, Niksar’ın yıllık sıcaklık 

ortalaması kıyıda yer alan Samsun ilinin sıcaklık ortalamasına yakın 

olup kıyıdan daha iç kesimde ve yüksekte olan Tokat’tan 2.4 °C daha 

yüksek ortalamada seyretmektedir. 

Tablo 1. Araştırma Alanı ve Çevresindeki İstasyonların Aylık Sıcaklık 

Ortalamaları 

Aylar Niksar Tokat Samsun 

Ocak 5.2 1.8 7.1 

Şubat 7.5 3.4 7.1 

Mart 10.2 7.3 8.0 

Nisan 13.8 12.4 11.2 

Mayıs 18.4 16.3 15.5 

Haziran 21.7 19.5 20.1 

Temmuz 23.9 22.0 23.2 

Ağustos 24.4 22.3 23.6 

Eylül  20.9 18.7 20.2 

Ekim 15.8 13.7 16.4 

Kasım 10.2 7.9 12.7 

Aralık 6.0 3.6 9.3 

Yıl. Ort. 14.8 12.4 14.5 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 

Grafik 2.  Niksar, Tokat ve Samsun Şehirlerinde yıllık ortalama 

sıcaklıkların aylara göre dağılımı (°C). Niksar (2013-2021), Tokat ve 

Samsun (1929-2021). 
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Niksar’da sıcaklıkların yaz ve kış ortalama değerlerine bakıldığında; en 

yüksek sıcaklık ortalaması 24,4°C’lik bir değerle Ağustos ayında iken 

en düşük sıcaklık ortalaması 5,2°C’lik değerle Ocak ayında 

görülmektedir (Harita 3 ve 4).  

 
Harita 3. Çalışma Alanın Temmuz Ayı Sıcaklık Haritası 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

Niksar Tokat Samsun
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Harita 4. Çalışma Alanın Ocak Ayı Sıcaklık Haritası 

Niksar’da sıcaklığın yıllık amplitüd ortalaması 19,2°C’dir. Bununla 

birlikte Tokat’ta en yüksek sıcaklık ortalaması Ağustos ayında 22.3°C 

iken en düşük sıcaklık ortalaması Ocak ayında 1.8°C olarak 

ölçülmüştür. Buna durumda Tokat’ın yıllık amplitüd sıcaklık 

ortalaması 20.5°C’dir. Samsunda en yüksek sıcaklık ortalaması 

Ağustos ayında 23.6°C iken en düşük sıcaklık ortalaması Ocak ayında 

7.1°C olarak ölçülmüştür. Buna durumda Tokat’ın yıllık amplitüd 

sıcaklık ortalaması 16.5°C’dir (Grafik 3). Yıllık sıcaklık farklarının 

Niksar ve Tokat’ta fazla olup Samsun da az olmasındaki etken 

Samsun’un kıyıda olmasından dolayı denizellik özelliği gösterirken 

diğer istasyonların iç kesimlerde kalmasından dolayı karasallık ve 

yükselti faktörünün etkili olmasıdır. 

Grafik 3. Yıllık amplitüd sıcaklık değerlerinin Niksar, Tokat ve 

Samsun Ortalamaları (°C) 
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Niksar’da yıllık sıcaklık ortalamalarının ayalara göre 

değerlendirilmesine bakıldığında bütün aylarda sıcaklığın 0°C’nin 

üzerinde olduğu görülmektedir. Hatta bütün aylarda sıcaklık ortalaması 

5°C’nin üzerindedir. Bu değerler karşılaştırıldığında, Tokat’ta aralık, 

ocak ve şubat aylarının sıcaklık ortalamaları 5°C’nin altındayken 

Samsun da bütün ayların sıcaklık ortalaması 5°C’nin üzerindedir. Bu 

bilgiler dâhilinde Niksar’da kış mevsiminde sıcaklık ortalaması 6,2°C 

olup, Tokat’ta ise 3,0°C deniz kıyısındaki Samsun’da ise 7,8°C’dir. Yaz 

mevsiminin sıcaklık ortalamaları ise, Niksar’da 23,3°C, Tokat’ta 

21,2°C ve Samsun’da 22,3°C’dir. İlkbahar mevsiminin sıcaklık 

ortalamaları, Niksar’da 14,1°C, Tokat’ta 12°C ve Samsun’da 

11,5°C’dir. Sonbahar mevsiminin sıcaklık ortalamaları ise, Niksar’da 

10,6°C, Tokat’ta 8,3°C ve Samsun’da 12,8°C’dir (Tablo 2, Grafik 4). 

Tablo 2. Niksar, Tokat ve Samsun’da Sıcaklık Ortalamalarının 

Mevsimlere Göre Dağılışı (°C) 

İstasyon adı KIŞ İLKBAHAR YAZ SONBAHAR 

Niksar 6,2 14,1 23,3 10,6 

Tokat 3,0 12 21,2 8,3 

Samsun 7,8 11,5 22,3 12,8 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 

Grafik 4. Niksar, Tokat ve Samsun’da sıcaklık ortalamalarının 

mevsimlere göre dağılışı (°C) 

Niksar’da günlük minimum ve maksimum sıcaklıkların aylık ortalama 

değerlerine bakıldığında minimum sıcaklığın en düşük olduğu ay 1.5°C 
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ile Ocak ayında görülürken en yüksek maksimum sıcaklık 32°C ile 

Ağustos ayında ölçülmüştür (Tablo 3, Grafik 5). Sıcaklıkların bu 

şekilde aniden düşüş göstermesi sıcaklık terslemeleriyle birlikte hava 

kirliliklerine, sanayi, ev ve iş yerlerinin ısıtılma güçlüklerine ve 

günümüzde güneş enerjisi üreten panellere oldukça sıkıntı 

yaratmaktadır (Çetin, 2007). Bu bilgiler doğrultusunda Niksar’ın 

minimum sıcaklık ortalamasının 0°C altına düşmemesi hem konutların 

ısıtılması ve enerji tasarrufu noktasında hem de tarımda don riski 

hususunda olumsuz bir durum yaratmadığı görülmektedir. Yine 

maksimum sıcaklık ortalamaları rasatlara göre ekstrem olaylara sebep 

olmadığı görülmektedir. 

Tablo 3. Niksar’ın Günlük Minimum ve Maksimum Sıcaklıkların 

Aylara Göre Dağılımı (°C) 

Aylar Minimum Sıcaklık Maksimum Sıcaklık 

Ocak 1.5 10.3 

Şubat 3.0 13.5 

Mart 5.2 16.9 

Nisan 7.6 21.6 

Mayıs 12.3 26.2 

Haziran 15.7 29.3 

Temmuz 17.9 31.4 

Ağustos 18.5 32.0 

Eylül  14.9 28.9 

Ekim 10.6 22.9 

Kasım 5.5 16.8 

Aralık 2.5 11.0 

Yıl. Ort. 9.6 21.7 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 

Şekil 5. Niksar’ın Günlük Minimum ve Maksimum Sıcaklık 

Değerlerinin Aylara Göre dağılımı (°C). 
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3.2. Basınç ve Rüzgârlar  

Coğrafi bir ortam içerisinde basınç oranları sabit olmayıp sürekli 

değişiklik göstermektedir. Basıncın değişmesinde en büyük etkenler ise 

sıcaklık, yükselti ve hava hareketleridir. Şöyle ki sıcaklık havanın ısınıp 

ve soğumasına bağlı olarak basınç değerlerini değiştirirken, Yükselti 

değerlerinin artması sonucunda yerçekimi ve yoğunluğun azalmasıyla 

birlikte hava basıncını düşürmektedir. Bunların sebep olduğu hava 

akımları da sahada basıncın düzensiz dağılmasına sebep olmuştur 

(Dönmez, 1979). Niksar’ın basınç değerleri incelendiğinde yıl 

içerisindeki ortalama basınç değerinin 975.6 mb olduğu görülmektedir. 

Aylara göre değişiklik gösteren basınç değerleri en yük olduğu ay 981.0 

mb ile Ocak ayı iken en düşük olduğu ay 970.9mb ile Temmuz ayıdır. 

Niksar’da aylık maksimum ve minimum sıcaklık değerleri de farklılık 

göstermektedir. Aylık maksimum en yüksek basınç değeri 997.2 mb 

Aralık ayında görülürken aylık minimum en düşük basınç değeri ise 

950.8 ile Mart ayında ölçülmüştür (Tablo 4, Grafik 6). Yaz aylarında 

sıcaklıkların artmasına bağlı olarak basınç değerleri azalmaktadır. 

Bununla birlikte sahada Ekim-Şubat ayaları arasındaki periyotta basınç 

oranı yıllık ortalamanın üzerindeyken diğer ayalardaki basınç değerleri 

yıllık ortalamanın altına düşmektedir. Bahsi geçen aylarda basıncın 

yüksek olmasındaki sebep, kuzey ve doğu sektörlü soğuk hava 

kütlelerinin Anadolu’yu işgal etmesinden dolayı sahanın uzun bir süre 

antisiklon (yüksek basınç) özelliği göstermesidir (Koçman 1993; Ünal, 

2006). Aynı zamanda kışın İç Anadolu Bölgesinde etkili olan, yüksek 

basıncın soğuk hava kütleleriyle Karadeniz’e doğru ilerlemesi basıncın 

bu dönemde yüksek olmasında etkili olmaktadır.  
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Tablo 4. Niksar’da Ortalama ve Ekstrem Basınç Değerlerinin Aylara 

Göre Dağılımı (2013-2021) 

Aylar Aylık Ort. 

Basınç 

Aylık 

Maksimum 

Basınç 

Aylık 

Minimum 

Basınç 

Ocak 978,4 995,7 951,6 

Şubat 978,4 993,9 958,7 

Mart 974,9 993,1 950,8 

Nisan 974,9 989,8 955,9 

Mayıs 972,9 987,1 958,8 

Haziran 971,7 981,1 955,9 

Temmuz 970,9 981,3 958,5 

Ağustos 971,7 980,8 959,1 

Eylül  974,3 986,9 960,0 

Ekim 978,2 990,6 957,6 

Kasım 980,2 992,4 958,0 

Aralık 981,0 997,2 962,2 

Yıl. Ort. 975,6 997,2 950,8 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir 

 

Grafik 6. Niksar’da ortalama ve ekstrem basınç değerlerinin aylara 

dağılımı (2013-2021) 
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Rüzgârlar ise coğrafi ortamın iklimi, tarımı, ticareti ve turizmi üzerinde 

oldukça etkili olduğu bir iklim elemanıdır. Bu açıdan çalışma konusunu 

oluşturan Niksar’da rüzgâr özellikleri istikamet yönü güneydoğu (SE) 

batı-kuzeybatı (WNW) ve güney-güneydoğu kaynaklı olduğu 

görülmektedir. Beaufort (Bofor) ölçeğine göre ortalama rüzgâr hızı 1,5 

m/s olup, en kuvvetli rüzgâr 33,4 Bofor şiddetinde kuzeydoğu (NE) 

yönünden esmiştir (Tablo 5, Tablo 6, Grafik 7). 

Tablo 5. Niksar’da Aylara Göre Ortalama Rüzgâr Şiddeti, En Kuvvetli 

ve Hâkim Rüzgâr Yönleri 

Aylar Ort. 

Rüzgâr 

En Kuvvetli Rüzgâr 

Yönü 

Hâkim 

Yönü 

Ocak 1.2 17.9 SE NNE 

Şubat 1.4 17.3 N NNE 

Mart 1.5 17.8 SE NNE 

Nisan 1.6 15.6 NNE NNE 

Mayıs 1.6 20.9 WNW NNE 

Haziran 1.7 15.7 WNW NNE 

Temmuz 1.9 22.7 WSW NNE 

Ağustos 1.9 33.4 NE NNE 

Eylül  1.7 21.5 SSE NNE 

Ekim 1.3 15.2 SSE NNE 

Kasım 1.2 15.4 NW NNE 

Aralık 1.2 14.9 SW NNE 

Yıl. Ort. 1.5 33.4 NE NNE 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 
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Tablo 6. Niksar’da Rüzgâr Yönleri, Esme Sayısı ve Frekanslarının 

Mevsimlere Göre Dağılımı (2013-2021) 

N
İK

S
A

R
 İ

S
T

. 

(2
0
1

3
-2

0
2

1
) 

 

    A
R

A
İS

T
. 

Yön Kış İlkbahar Yaz Sonbahar 

 

Yıl. 

Ort. 

 

N 11,9 10,1 13,9 13 12,2 

NE 7,8 7 6,6 6 6,9 

E 2 1,6 0,8 1,2 1,4 

SE 2,6 2 1,2 0,9 1,2 

S 2,5 2,1 1,7 1,9 2,1 

SW 3,7 4,5 7,6 6,5 5,6 

W 6,5 9,4 6,2 7,1 7,3 

NW 4,6 4,8 3,9 3,4 4,2 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 

Şekil 7. Niksar’ın Yıllık ve Mevsimlik Frekans Gülleri (2013-2021). 
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Niksar’ın gözlem yapılan rasat süreleri boyunca hem mevsimsel 

boyutta esiş süreleri hem de yıl boyunca hâkim rüzgâr yönünün yıllık 

esme sayısı oranının %12’si kuzey (N) ve %7.3’ü batı (W) yönde 

olduğu görülmektedir. Bunu %6.9’luk bir oranla kuzeydoğu (NE) ve 

%5.6 oranla güneybatı (SW) izlemektedir. Rüzgârlar daha çok kuzey 

sektörlü olduğundan soğuktur. Bu özellik itibariyle zirai açıdan çiçek 

açma dönemlerinde ağaçlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. 

Dolayısıyla yöre çiftçisi hem meyvecilikten zarar etmekte hem de 

meyve üretimde yıldan yıla dalgalanmalar gerçekleşmektedir.  

Sahanın topografik yapısı rüzgârın yönü ve şiddeti üzerinde büyük bir 

etkiye sahiptir. Özellikle yörenin kuzeyindeki Canik Dağları ile 

güneyinde bulunan Dönek Dağları arasında kalan Kelkit Vadisi ve 

Niksar Ovası boyunca hava akınının doğu-batı doğrultusunda 

ilerlemesinde önemli rol oynamıştır. Bu durumda yazın serin rüzgârlar 

sahada çok etkin olamadığından yazların daha çok basık ve bunaltıcı bir 

havaya maruz kalmasına sebep olmuştur. Kışın ise vadi tabanı 

konumunda olan sahada hava dolaşımının fazla olmamasından kaynaklı 

hava kirliliği yaşanmaktadır. 

3.3. Yağış ve Nem  

Niksar Meteoroloji İstasyonu rasatlarına göre (2013-2021) yıllık 

ortalama yağış miktarı 483,03 mm’dir. Fakat bulunduğu coğrafi ortam 

içerisindeki yüksek alanlarla vadi tabanları arasında kalan düzlük 

sahaların yağış miktarlarında farklılıklar görülmektedir. Niksar ile 

yakın çevresindeki meteoroloji istasyonlarının yağış verileri 

karşılaştırıldığında kıyıda yer alan Samsun şehrinin yıllık ortalama 

yağış miktarı 718,6 mm iken, güneyde iç kesimde ve daha yüksekte 

bulunan Tokat’ta bu miktar 438,5 mm’dir (Tablo 7, Grafik 8). Yamaç 

yağışları şeklinde Karadeniz kıyısı boyunca denizden gelen nemli hava 

kütleleri Canik Dağları’nın denize bakan yamaçlarında içerisindeki 

nemi bırakmaktadır. Bununla birlikte dağın denize bakmayan diğer 

yamacından aşağı doğru inen kuru hava adyabatik olarak sürtünmeyle 

birlikte ısınarak nemsiz bir havaya dönüşmektedir (Koçman, 1993). 

Bundan dolayı kıyı kesimlerdeki yağış miktarı iç kesimlere oranla daha 

fazla olmaktadır. Niksar’da yağış miktarı ve yağış rejimi açısından ele 
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alındığında, Karadeniz kıyısının nemli yağış rejiminden çok, iç 

kesimlerdeki karasal yağış rejimine daha yakın bir özelliktedir. Yörenin 

yıllık toplam yağış miktarı incelendiğinde de, Karadeniz kıyısına göre 

çok daha az yağış düştüğü, iç kesimlere yakın bir değerde olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 7. Niksar (2013-2021), Tokat ve Samsun (1929-2021) İllerinin 

Aylık ve Yıllık Ortalama Yağış Miktarları (mm)  

Aylar Niksar Tokat Samsun 

Ocak 61.0 42.3 70.6 

Şubat 29.8 34.6 58.9 

Mart 49.1 42.2 66.6 

Nisan 33.6 54.6 57.6 

Mayıs 68.4 59.6 48.6 

Haziran 67.1 39.7 45.3 

Temmuz 16.2 11.6 35.2 

Ağustos 24.5 8.1 37.4 

Eylül  22.2 19.9 53.8 

Ekim 28.4 37.4 78.8 

Kasım 35.6 42.9 83.7 

Aralık 46.3 45.6 82.1 

Yıl. Ort. 483.3 438.5 718.6 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 

Grafik 8. Niksar (2013-2021), Tokat ve Samsun (1929-2021) İllerinin 

aylık ve yıllık ortalama yağış miktarları (mm) 
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Niksar’da yıllık ortalama yağışın aylara göre dağılışı incelendiğinde 

yağışların aylara göre düzenli olmadığı görülmektedir. Yağışın aylara 

göre oransal olarak dağılışına bakıldığında 68.4 mm ile 16.2mm 

arasında değiştiği görülmektedir. Bu doğrultuda Mayıs ayı yörede en 

fazla yağışın düştüğü (68.4mm) ay iken bu ayı 67.1 mm’lik oranla 

Haziran ayı takip etmektedir. Temmuz ayı ise yağış ortalamasının en 

düşük (16.2mm) olduğu aydır. Yağışın mevsimlere göre dağılışına 

bakıldığında ise, en fazla yağış ilkbaharda (151,1 mm), en az yağış ise 

sonbahar ’da (86,2 mm) düşmektedir. Böylece yıllık ortalama yağışın 

% 31,2’si ilkbaharda, % 28,3’ü kış, % 22,3’ü yazın ve % 17,8’i 

sonbaharda düşmektedir (Tablo 8, Grafik 9). Sonbahar mevsiminden 

sonra en az yağış ortalamasına sahip olan yaz mevsiminde de yağış 

miktarının az olması tarım ürünlerinin su gereksinimlerini 

karşılayamamakta olup mahsullerin sulanması noktasında ihtiyaç teşkil 

etmektedir. 

Tablo 8. Niksar’ın Yıllık Yağış Ortalamasının Mevsimlere Göre 

Dağılımı (2013-2021) 
İst. KIŞ İLKBAH. YAZ SONBAH. 

Niksar Yağ %’s

i 

Yağ %’s

i 

Yağ %’s

i 

Yağ

. 

%’s

i 

137,1 
28,3 151,1 31,2 107,8 22,3 86,

2 

17,8 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 
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Grafik 9. Niksar’da Yıllık Yağışın Mevsimlere Göre Dağılım Oranları 

(%) 
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Tablo 9. Niksar’da Ortalama Bağıl Nem ve Minimum Nemin Aylara 

Göre Dağılımı (2013-2021) 

Aylar Aylık Ort. Bağıl 

Nem 

Aylık Minimum 

Nem Ort. 

Ocak 69,7 23,3 

Şubat 65,5 17,4 

Mart 63,3 13,4 

Nisan 59,0 12,7 

Mayıs 65,0 15,0 

Haziran 66,2 19,0 

Temmuz 60,1 16,0 

Ağustos 60,7 16,4 

Eylül  61,0 12.7 

Ekim 67,0 16.0 

Kasım 67,5 21,2 

Aralık 72,4 25.9 

Yıl. Ort. 64,8 17.4 

Kaynak: MGM verilerinden üretilmiştir. 

Grafik 10. Niksar’da ortalama bağıl nem ve minimum nemin aylara 

göre dağılımı 
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yaz kış sıcaklık farklarının belirgin olması ve kurak dönemlerin 

hissedilmesi gibi özelliklerinden dolayı İç Anadolu karasal iklim 

karakterini de yansıtmaktadır. Dolayısıyla Niksar’ın iklim tipine 

bakıldığında çevresine göre nispeten yazları daha sıcak, kışları daha ılık 

ve kısa süren, Karadeniz kıyısına yakın bir sıcaklık ortalamasına sahip 

fakat yarı kurak bir iklim özelliği göstermektedir. Bu açıdan yöre 

iklimi, Karadeniz iklimi ile İç Anadolu Karasal iklimi arasında bir geçiş 

iklimi niteliğine taşımaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yörenin iklim özelliklerinin araştırılmasına yönelik yapılan bu 

çalışmada Niksar’ın hem Karadeniz İklimi, hem de İç Anadolu Karasal 

iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliğine sahip olduğu görülmektedir. 

Yıl içerisinde Niksar kışın kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin 

etkisi altında kalmasının yanında etrafının yüksek dağlarla çevrili 

olması ve Kelkit vadisinin korunaklı sahasında bulunmasından dolayı 

sıcaklık ortalamaları çok düşmemektedir. Dolayısıyla yörede kışın 

sıcaklıkların 0°C’nin altına düşmemesinden dolayı kar yağışları çok 

nadir görülmekte olup kışlar uzun sürmemektedir. Yörede yaz mevsimi 

sıcaklık ortalaması 25°C civarında seyretmektedir. Yöredeki iklimsel 

veriler yakın çevresindeki Samsun ve Tokat İlinin iklim verileriyle 

karşılaştırıldığında; Niksar’ın yıllık ortalama sıcaklığı 14.8°C iken 

Samsun’un otalama sıcaklığı 14.5°C, Tokat’ın ortalama sıcaklığı ise 

12.4°C’dir. Niksar’ın iklim verilerine göre (2013-2021) yıl içerisindeki 

yağışların ortalama değeri 483,03 mm’dir. Fakat bulunduğu coğrafi 

ortam içerisindeki yüksek alanlarla vadi tabanları arasında kalan düzlük 

sahaların yağış miktarlarında farklılıklar görülmektedir. Niksar’da 

yıllık ortalama yağışın dönem içerisindeki dağılışı incelendiğinde 

yağışların aylara göre düzenli olmadığı görülmektedir. Dolaysıyla yıllık 

periyotta aylık yağış miktarları 68.4 mm ile 16.2mm arasında 

değişkenlik göstermektedir. Bunun yanında yağışın en çok görüldüğü 

ay Mayıs iken en az olduğu ay Temmuz’dur. Mevsimlere göre yağışın 

dağılışına bakıldığında, en fazla yağış ilkbaharda (151,1 mm), en az 

yağış ise sonbaharda (86,2 mm) görülmektedir. Bu durum yapılacak 

olan tarımsal faaliyetlerin planlanması noktasında önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Niksar’da yıllık ortalama bağıl nem % 64,8’dir. 
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Yöredeki bağıl nem artışı ile yıl içindeki yağış miktarı doğru orantılıdır. 

Niksar’da yıllık ortalama basınç 975.6 mb olup en yüksek basınç 997.2 

mb Aralık ayında, en düşük basınç 950.8 ile Mart ayında ölçülmüştür. 

Niksar’da rüzgâr özellikleri Beaufort (Bofor) ölçeğine göre ortalama 

rüzgâr hızı 1,5 m/s olup, en kuvvetli rüzgâr 33,4 Bofor şiddetinde 

kuzeydoğu (NE) yönünden esmiştir. Rüzgârların daha çok kuzey 

sektörlü olduğundan soğuktur. Bu özellik itibariyle zirai açıdan çiçek 

açma dönemlerinde ağaçlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. 

Araştırma sahasının iklim özellikleri yöre genelinde tarımsal 

faaliyetler başta olmak üzere ulaşım, turizm ve sanayi gibi birçok beşeri 

faaliyeti etkilemektedir.  Sahada gerek İç Anadolu’nun karasal İklim 

özellikleri gerekse Karadeniz İklim karakterinin bir arada olması 

yörenin tarım ürünlerinin çeşitliliği noktasında hem kuru tarım 

(buğday, arpa, yulaf, çavdar) hem de sulu tarım (şekerpancarı, üzüm, 

kiraz, elma, tütün, domates) ürünlerinin yoğunluk kazanmasında 

önemli paya sahiptir. Niksar’ın ikliminin oluşmasında en büyük etken 

yeryüzü şekilleri olmasından dolayı ovalık ve dağlık sahalar arasında 

çok fazla iklim farklılıklarının olduğu görülmektedir. Bu durum dağlık 

sahalarda kış mevsiminin daha çetin geçmesine, ulaşım ve tarımsal 

faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine neden olurken ova ve vadi 

tabanlarında daha ılıman iklim özellikleri oluştuğundan tarımsal 

faaliyetlerin süresini ve çeşitliliğini olumlu yönde etkilemektedir. Yine 

nüfus ve yerleşme açısından düşünüldüğünde dağlık ve engebeli sahalar 

ulaşım ve yerleşme faaliyetlerini olumsuz etkileyerek nüfusun başka 

yerlere göç etmesine sebep olurken ova ve düz sahalarda nüfusun 

birikerek dengesiz bir nüfus dağılışına sebep olmaktadır. Bu açıdan 

görüldüğü gibi iklim özellikleri ve yer şekilleri yörenin beşeri ve 

ekonomik yapısı üzerinde de etkili olmaktadır (Yürüdür, 1991). Bu 

araştırma kapsamında; 

• Yörede kışın sıcaklıklar 0°C altına düşmediği için tarımsal 

anlamda uzun vadeli daha sürdürülebilir planlamalar 

yapılabilir. 

• Ilıman bir iklim özelliği gösteren saha iklime uygun 

ekonomik getirisi yüksek olan ürün çalışmaları yapılarak 

yöre ve ülke ekonomisine katkı payı yükseltilebilir.  
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•  Niksar ovası verimli bir tarım sahası olmasından dolayı 

yerleşmeler ve sanayi alanları daha çok bu alanlar dışına 

yapılarak yanlış arazi kullanımına yol açılmamalıdır gibi 

öneriler sunulmaktadır. 
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ÖZET 

Bir yörenin nüfusuna ait niteliklerin bilinmesi o yörede yaşayan nüfusu 

tanıma ve buna göre planlamalar yapmak adına önem taşımaktadır. Bu 

niteliklerden birisi de nüfusun eğitim durumu olup, bu kavram 

genellikle bir nüfus kitlesi içerisinde yer alan 6 yaş ve üzeri nüfus 

içerisinde okuma yazma bilen ve bilmeyen nüfusu ifade eder.  Eğitimli 

bir nüfus kitlesinin varlığı yerleşmelerin ekonomik ve kültürel yönden 

gelişmesinde önemli rol oynayan unsurlardan bir tanesidir. Bu nedenle 

bir yerin nüfusunun eğitim durumunun bilinmesi ve bununla ilgili 

olarak doğru analizlerin yapılması oldukça önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada Niksar İlçesi’nde nüfusun eğitim durumunun çeşitli 

yönleriyle analiz edilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman analizi ile yapılan bu çalışmada TÜİK ve 

Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden elde edilen veriler belirlenen 

amaçlar doğrultusunda tablo ve grafiklere dönüştürülerek 

yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Niksar İlçesi’nde 6 yaş ve 

üzeri toplam nüfus içerisinde okuma yazma bilenlerin oranı % 97,9, 

bilmeyenlerin oranı % 2,1’dir. Yine 6 yaş üzeri okuma yazma bilen 

 
 Bu çalışma 28.10.2022-30.10.2022 tarihleri arasında düzenlenen 

Uluslararası Türk Tarihi ve Niksar Sempozyumu’nda sunulan sözlü bildirinin 

genişletilmiş halidir. 
** The present study is an expanded version of the verbal assertion presented 

at the International Turkish History and Niksar Symposium held between 

28.10.2022-30.10.2022. 
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toplam nüfus içerisinde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından fazla, 

okuma yazma bilmeyen toplam nüfus içerisinde ise kadın nüfusu erkek 

nüfusundan fazladır. Bu sonuçlara göre Niksar İlçesi’nde okuma yazma 

bilen ve bilmeyenlerin oranı Türkiye ortalamasına yakındır. Cinsiyete 

göre ise Niksar İlçesi’nde erkek ve kadın nüfus içerisinde okuma yazma 

bilenlerin oranı Türkiye ortalamasına yakın iken, okuma yazma 

bilmeyen erkek nüfus oranı Türkiye ortalamasının üstünde, kadın nüfus 

oranı ise Türkiye ortalamasının altındadır. Bitirilen okul düzeyine göre 

ise hem erkek hem de kadın nüfus içerisinde diğer eğitim kademelerine 

göre ilkokulu tamamlayanların oranı daha fazladır. 

Anahtar Kelimler: Niksar, nüfus, eğitim coğrafyası, okur-yazar 

nüfus. 

Abstract 

The knowledge of the characteristics of the population of a region 

is important for recognizing the population living in that region and 

making plans accordingly. One of these qualities is the educational 

status of the population, and this concept generally refers to the literate 

and illiterate population among the population aged 6 and over in a 

population mass.  The existence of an educated population is one of the 

factors that play an important role in the economic and cultural 

development of settlements. For this reason, it is very important to 

know the educational status of the population of a place and to make 

accurate analyzes about it. In this study, it is aimed to analyze the 

educational status of the population in Niksar District in various 

aspects. Using document analysis, which is one of the qualitative 

research methods, the data obtained from Turkish Statistical Institute 

(TSI) and Niksar District Directorate of National Education were 

transformed into tables and graphs and interpreted in line with the 

determined objectives. According to the findings obtained, the rate of 

those who are literate in the total population aged 6 years and over in 

Niksar District is 97,9% and the rate of those who are illiterate is 2,1%. 

Again, among the total population aged 6 years and over who are 

literate, the proportion of male population is higher than the proportion 

of female population, and among the total population who are illiterate, 

the proportion of female population is higher than the proportion of 
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male population. Based on these results, the ratio of literate and illiterate 

population in Niksar District is close to the average of Turkey. 

Regarding gender, while the proportion of literate and illiterate male 

and female population in Niksar District is close to the average of 

Turkey, the proportion of illiterate male population is above the average 

of Turkey and the proportion of illiterate female population is below the 

average of Turkey. According to the level of schooling completed, the 

proportion of those who completed primary school is higher in both 

male and female population compared to other levels of education. 

Key Words: Niksar, population, geography of education, literate 

population. 

1. GİRİŞ 

Belirli bir alanda yaşayan nüfusun miktarı kadar bu nüfusa ait 

niteliklerin bilinmesi ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtması, 

yapılacak yatırım programlarının etkililiği ve verimliliği, yatırımların 

ülke içerisinde dengeli bir şekilde dağılımının gerçekleştirilmesi ve 

nüfusa yönelik yürütülecek politikların belirlenmesi gibi durumlar 

açısından önem arz etmektedir. Nüfusun; 

- Yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı 

- Yerleşim birimlerine göre dağılımı 

- Ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı 

- Doğum ve ölüm oranları, artış hızı 

- Nüfusun eğitim durumu…….vb. özellikler nüfusun niteliğini 

yansıtır. 

Bu niteliklerden bir nüfus kitlesi içerisinde okuma-yazma bilenlerin 

oranını ifade eden nüfusun eğitim durumu ülkelerin kalkınma için 

ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlaması, ülklerin sosyo ekonomik 

gelişmişlik durumunu yansıtması açısından önemli bir yere sahiptir. 

Değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı günümüz dünyasında 

gelişmiş ülkeler ile geri kalmış ülkeler arasında sosyal ve ekonomik 

şartlar açısından büyük uçurumlar bulunmaktadır. Milletlerin 

kalkınmalarında etkili olan olan sermaye, doğal kaynaklar, teknolojik 

gelişme gibi unsurların hepsi kişi unsuruna bağlıdır ve kişi unsurunu 

biçimlendiren, sosyo-ekonomik gelişimin temeli olarak belirtilen unsur 
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ise eğitimdir (Tandoğan, 1994 ve Conable, 1990, s.3, akt: Özdemir ve 

Yurdigül, 2021, s. 704). Eğitim sektörü kalkınma çabalarında 

ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren temel bir 

kaynaktır (Atalay, 2016, s. 211). Ekonomik yönden gelişimini 

tamamlamış olan gelişmiş ülkelerin eğitim durumu incelendiğinde okur 

yazar orannın yüksek olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde toplam 

nüfus içerisinde okur-yazar oranı yüksek, gelişmemiş ülkelerde ise 

düşüktür (Tablo 1).  

Tablo 1. Seçilmiş Bazı Ülkelerin İnsani Gelişme Endeksi (İGE) 

Sıralaması Ve Okur Yazar Oranları 

Ülke İGE Grubu İGE Sıralaması Okuryazar oranı 

İsviçre 

Çok Yüksek 

İnsani Gelişme 

1 99 

Norveç 2 100 

Danimarka 6 99 

Almanya 9 99 

Finlandiya 11 100 

Yemen 

Düşük İnsani 

Gelişme 

183 68 

Burundi 187 87 

Nijer 189 20 

Çad 190 38 

Güney Sudan 191 27 

Kaynak: 1: URL 1, 2: URL 2 

Günümüzde ülkelerin kalkınmasında esas unsur yetişmiş insan gücü 

olup, yeterli eğitime sahip olmayan nüfus ülkelerin kalkınmasında etkili 

olamaz (Ayhan, 2019, s. 306). Eğitim düzeyi yüksek bir nüfus diğer 

potansiyelleri de harekete geçiren bir iş gücü olarak ülkelerin 

kalkınmasında büyük öneme sahiptir. Bu tür işgücü ülke kalkınmasını 

iki şekilde etkiler; 

- Tarım ve sanayi sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerin 

ihtiyaç duyduğu nitelikli (kalifiye) işgücü ülke içerisinde kolay bir 

şekilde sağlanır  

- Kültürel düzeyi yüksek bir nüfus, ihtiyaçları çeşitlilik gösteren 

ve tüketim eğilimi fazla olan bir nüfus kitlesidir. Tüketimin fazla olması 

ise üretimi teşvik eder (Doğanay, 2011, s. 44). 
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Buraya kadar kısaca açıklanmaya çalışıldığı gibi ülkeler açısından sahip 

oldukları nüfusu önemli bir güç haline getiren unsurlardan biri de 

eğitimdir. Bu nedenle coğrafya biliminde nüfus ile ilgili çalışmalarda 

ele alınan konulardan biri de nüfusun eğitim durumudur. 

Nüfusun eğitim durumu bir nüfus kitlesi içerisindeki okur-yazar oranını 

ifade eder. Ancak sadece okur-yazar oranı nüfusun eğitim durumunu 

tam olarak yansıtamaz. Okur-yazar oranının yanısıra cinsiyete göre 

okuma yazma durumu, mezun olunan eğitim düzeyi ve okullaşma oranı 

gibi ölçütler de bir bölgede nüfusun eğitim durumunu ortaya koymak 

için göz önünde bulundurulması gereken kriterlerdir. 

Her yerleşme kendine has özellikler taşıdığı için başlı başına 

incelenmesi gerekir. Her yer yerin ekonomik, sosyal, kültürel, ticari ve 

nüfus özellikleri gibi eğitim yapıları da farklı olduğundan dolayı eğitim 

coğrafyası bakımından yerleşmelerin bu özelliğinin tek tek 

değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Şahin, 2015, s.46). 

Eğitim coğrafyası, yeryüzünde belirli bir bölgede yaşayan toplumların 

eğitim düzeylerini inceleyerek ulaştığı sonuçların coğrafi dağılışını 

yapan ve bu dağılışta etkili olan faktörleri coğrafyanın prensiplerine 

göre araştıran beşeri coğrafya dalıdır (Çolak,  2009, s.12). Başka bir 

ifade ile eğitim coğrafyası belirli bir bölgede yaşayan toplam nüfus 

içerisinde okur-yazar oranı, eğitim düzeyi, okullaşma oranı, okul, 

derslik, öğretmen sayısı..vb gibi eğitim ile ilgili durumları ile bu 

durumlar üzerinde etkili olan coğrafi faktörleri ve  bunların bölgelere 

göre farklılık göstermesinin nedenlerini araştıran beşeri coğrafyanın bir 

dalıdır. 

Yeryüzünün tamamında veya herhangi bir bölümünde eğitimin düzeyi 

ve kalitesinin artırılmasıyla ilgili hizmetlerin dağılımı, analizi, nüfusa 

bağlı olarak ortaya çıkan kalite ve seviye farklılıklarının mekânsal 

dağılımı ve analizi gibi konular beşeri coğrafyanın konusunu 

oluşturmaktadır (Kaya, 2016, s. III). Son yıllarda mekânın coğrafya 

disiplininin ana konusu olarak ifade edilmesi mekânsal düşünme ile 

coğrafya arasındaki ilişkinin önemini ortaya koymaktadır (Ünlü ve 

Yıldırım, 2017, s. 17). Bu anlamda beşeri coğrafyanın alt bölümü olan 

eğitim coğrafyası araştırmalarında da mekânsal analiz yapmak 

gereklidir. Bu çalışmada da Niksar İlçesi’nde 
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- 6 yaş ve üzerindeki toplam nüfus içerisindeki okur-yazar oranı 

ve Tokat ile Türkiye geneline göre durumu 

- 6 yaş ve üzerindeki kadın ve erkek nüfus içerisindeki okur 

yazar oranı ve Tokat ile Türkiye geneline göre durumu 

- okur yazar nüfusun bitirilen eğitim düzeyine göre dağılımı 

- okullaşma oranı   

gibi  nüfusun eğitim durumu ile ilgili özellikleri irdelenerek ilçein 

eğitim durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile 

yapılmıştır. Hem nicel hem de nitel araştırmalarda kullanılabilen 

doküman analizi yazılı ve görsel malzemelerin toplanıp incelenmesi 

şeklinde tanımlanabilir (Sönmez ve Alacapınar, 2019, s. 109). Bu 

yöntem nitel araştırmada tek başına bir veri toplama yöntemi olabilceği 

gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2013, s. 217). Doküman analizi ile yürütülen bu çalışmada 

TÜİK ve Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden elde edilen veriler 

tablo ve grafiklere dönüştürülerek çalışmanın amacı doğrultusunda 

yorumlanmıştır. 

3. NiKSAR İLÇESİNİN COĞRAFİ KONUMU 

Cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı Devleti’nin en son idari 

yapılanmasına göre Tokat sancağına bağlı bir kaza olan Niksar, 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte gerçekleştirilen yeni idari yapılanmaya 

göre ilçe statüsüne dnüştürülmüştür. İdari açıdan Tokat İli’ne bağlı bir 

ilçe olan Niksar Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde yer alır. 

Kabaca 40°23ꞌ - 40°43ꞌ Kuzey enlemleri ve 36°41ꞌ - 37°18ꞌ Doğu 

boylamları arasında yer alan Niksar Kuzey ve Kuzeydoğu’sunda Ordu 

İli, Doğu’da Tokat İli’ne bağlı Başçiftlik, Güneydoğu’da Reşadiye, 

Güney’de Almus ve Tokat Merkez ve Batı’da Erbaa ilçeleri ile 

komşudur (Harita 1). Harita Genel Müdürlüğü verilerine göre 889 km² 

alana sahip olan Niksar’da  ilçe merkezinden başka  82 köy ve 5 belde 

olmak üzere toplam 89 yerlerşim birimi bulunmaktadır. 
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Harita 1. Niksar İlçesi’nin Lokasyon Haritası. 

4. BULGULAR 

Niksar’da eğitim-öğretim faaliyetleri köklü bir geçmişe sahiptir. İlçede 

kurulan ilk eğitim kurumu Danişmentli hükümdarı Nizamettin 

Yağıbasan tarafından 1158 yılında kurulan ve Türklerin Anadolu’da 

kurduğu ilk üniversite olarak kabul edilen Yağıbasan Medresesi’dir. 

1455 yılında ise ilçede 4 medrese bulunmaktaydı. 1883 tarihli Sivas 

Salnamesi’ne göre ilçede 2’si Müslümünlara, 4’ü gayarimüslimlere ait 

olmak üzere toplam 6 tane okul bulunmaktaydı. Cumhuriyetin 

ilanından sonra 1929 yılında Gazi Ahmet Danişment İlk Mektebi ile bu 

okuldan sonra açılan Albayrak Muhtelif İlk Mektebi ilçede Cumhuriyet 
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döneminde ilk açılan ve ilkokul düzeyinde eğitim veren kurumlardır  

(Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019, s. 20).  

4.1. Niksar İlçesi’nde Okur-Yazar Nüfus ve Tokat İle Türkiye 

Geneline Göre Durumu 

Okur-yazarlık durumu belirli bir nüfus kitlesi içerisinde 6 yaş ve üzeri 

toplam nüfusta okuma yazma bilenlerin oranını ifade etmektedir. 

Niksar İlçesi’nde 2021 yılı itibariyle 6 yaş üzeri nüfus 59.501 kişi olup 

bu rakam Niksar nüfusunun % 93,7 sini oluşturmaktadır. İlçe genelinde 

6 yaş ve üzeri 59.501 kişi  olan toplam nüfus içerisinde okuma yazma 

bilenlerin oranı % 97, 2, bilmeyenlerin oranı % 2,1’dir. 408 kişinin ise 

(% 0,7) okur-yazarlık durumu bilinmemektedir (Tablo 2, Grafik 1). 

Tablo 2. Niksar, Tokat ve Türkiye Genelinde 6 Yaş ve Üzeri Nüfusun 

Okur Yazarlık Durumu. 

Okuma Yazma Durumu Niksar  % Tokat % Türkiye  % 

Okuma Yazma Bilen 57.840 97,2 540.060 97,2 73.142.327 96,5 

Okuma Yazma Bilmeyen 1253 2,1 13.070 2,4 1862532 2,5 

Bilinmeyen 408 0,7 2.326 0,4 752073 1,0 
Toplam 59.501 100,0 555.456 100,0 75.756.932 100,0 

Kaynak: TÜİK,   Ulusal Eğitim İstatistikleri (2022).  

Grafik 1. Niksar İlçesi’nde 6 yaş ve üzeri nüfusun okur yazarlık 

durumu. 

 

Nüfusun eğitim durumu sosyal, kültürel ve ekonomik gibi nedenlere 

bağlı olarak ülke içerisinde hatta il içerisinde bile farklılıklar 

gösterebilmektedir. Bu nedenle bir yerleşim biriminde yaşayan nüfusun 

eğitim durumunun ülke geneli ile karşılaştırılması o yerleşim 

birimindeki eğitimin seviyesi hakkında daha doğru fikir yürütülmesini 

sağlayacaktır.  

% 97,2 

% 2,1 % 0,7
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2021 yılı itibariyle 6 yaş ve üzeri nüfus Tokat genelinde 555.456, 

Türkiye genelinde ise 75.756.932 kişidir. 6 yaş ve üzeri nüfus içerisinde 

okuma yazma bilenlerin oranu Tokat genelinde % 97,2, Türkiye 

genelinde ise % 96,5’tir. Bu oranlara göre Niksar İlçesi’nde okuma 

yazma bilenlerin oranı Tokat il geneline yakın, Türkiye ortalamasının 

ise biraz üzerindedir (Tablo 2, Grafik 2). 

Grafik 2. Niksar, Tokat ve Türkiye Genelinde  6 yaş ve üzeri nüfusta okuma 

yazma bilenlerin oranı (%). 

 

Aynı dönemde 6 yaş ve üzeri nüfus içerisinde okuma yazma 

bilmeyenlerin oranı Tokat genelinde % 2,4, Türkiye genelinde ise % 

2,5’tir. Bu oranlara göre Tokat İli’nde okuma yazma bilmeyenlerin 

oranı Türkiye geneline yakın iken, Niksar İlçesi’nde okuma yazma 

bilmeyenlerin oranı hem Tokat hem de Türkiye ortalamasının altındadır 

(Tablo 2, Grafik 3). 

Grafik 3. Niksar, Tokat ve Türkiye Genelinde  6 yaş ve üzeri nüfusta okuma 

yazma bilmeyenlerin oranı (%). 
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4.2. Niksar İlçesi’nde Cinsiyete Göre Okur-Yazar Nüfus Ve 

Tokat İle Türkiye Geneline Göre Durumu 

Eğitimde fırsat eşitliği ile toplumsal adalet ve cinsiyet eşitliğinin 

gösteregelerinden biri de okur-yazar nüfusun cinsiyete göre dağılımıdır. 

Ülkemizde cinsiyetlerin eğitim alanındaki haklardan eşit şekilde 

faydalanamaması bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve “cinsiyet 

ayrımcılığı” olarak da adlandırılan bu sorun erkek çocukların okutulup, 

kız çocukların okutulmaması şeklinde kendini göstermektedir (Pınar ve 

diğerleri, 2010, s. 297).  

Niksar İlçesi’nde toplam nüfus içerisinde erkeklerin oranı % 49,7 

(31.565 kişi) kadın nüfus oranı % 50, 3 (31.621 kişi)’tür. Benzer şekilde 

6 yaş ve üzeri nüfusta da erkek nüfus oranı % 49, 7(29.544 kişi), kadın 

nüfus oranı ise % 50 3 (29.957 kişi)’tür. Bu verilere göre ilçede hem 

toplam hem de 6 yaş ve üzeri nüfus içerisinde kadın oranı erkek 

oranından fazladır (Tablo 3). 

Tablo 3. Niksar İlçesi’nde Toplam ve 6 Yaş Üzeri Nüfusun Cinsiyete 

Göre Dağılımı  

  Toplam %  6 yaş ve üzeri % 

Erkek 31.565 49,7 29.544 49,7 

Kadın 31.921 50,3 29.957 50,3 

İlçe Toplamı 63.486 100 59.501 100,0 

Kaynak: TÜİK ADNKS Sonuçları ve Ulusal Eğitim İstatistikleri (2022). 

Niksar İlçesi’nde okur yazarlık durumunun cinsiyete göre 

dağılımı incelendiğinde okuma yazma bilen nüfus içerisinde erkek 

nüfusun, okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde ise kadın nüfusun 

fazla olduğu görülmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. Niksar İlçesi’nde 6 Yaş Üzeri Nüfusun Cinsiyete Göre Okur-

Yazarlık Durumu 

Okuma Yazma Durumu Erkek Nüfus % Kadın Nüfus % 

Okuma Yazma Bilen 29.126 98,6 28.714 95,9 

Okuma Yazma Bilmeyen 226 0,8 1.027 3,4 

Bilinmeyen 192 0,6 216 0,7 

Toplam 29.544 100,0 29.957 100,0 

Kaynak: TÜİK,   Ulusal Eğitim İstatistikleri (2022).  
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İlçede 6 yaş ve üzeri toplam nüfus içerisinde okuma yazma bilen 

erkeklerin oranı % 98, 6 (29.126 kişi), kadınların oranı % 95, 9 (28.174 

kişi)’dur. Okuma yazma bilmeyen nüfusun oranı erkeklerde % 0,8 (226 

kişi) kadınlarda ise % 3,4 (1.027 kişi)’tür (Tablo 4). 

Niksar İlçesi’nde cinsiyete göre nüfusun okur yazarlık durumu Tokat 

ve Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında ilçede okuma yazma bilen 

nüfus içerisinde erkek nüfusun oranının (% 49,3), Tokat (% 49,1) ve 

Türkiye (% 49,7) ortalamasına oldukça yakın olduğu görülür. Okuma 

yazma bilen nüfus içerisinde kadın nüfusu oranı ise (% 48,6)  Tokat (% 

48,5) geneline yakın iken Türkiye ortalamasının ( % 47,8) biraz 

üzerindedir (Tablo 5).  

Tablo 5. Niksar, Tokat ve Türkiye Genelinde  6 Yaş Ve Üzeri Nüfusun 

Cinsiyete Göre Okur Yazarlık Durumu 

  

Okuma Yazma Bilen  

Nüfus 

Okuma Yazma Bilmeyen 

Nüfus 

Erkek % Kadın % Erkek % Kadın % 

Niksar 29.126 49,3 28.714 48,6 226 0,4 1027 1,7 

Tokat 271.619 49,1 268.441 48,5 2.243 0,4 10.827 2,0 

Türkiye 37.254.911 49,7 35.887.416 47,8 268.639 0,4 1.593.893 2,1 

 Kaynak: TÜİK,   Ulusal Eğitim İstatistikleri (2022).  

Okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde ilçedeki erkek nüfus oranı (% 

0,4) hem Tokat (% 0,4) hem de Türkiye (% 0,4) ortalamasına benzer 

iken, okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı ( % 1,7) hem Tokat (% 

2,0) hem de Türkiye (% 2,1) ortalamasının altındadır (Tablo 5). 

4.3. Niksar İlçesi’nde Okur Yazar Nüfusun Eğitim 

Kademelerine Göre Dağılımı 

Nüfusun eğitim durumunu yansıtan eğitim göstergelerden biri de okur-

yazar nüfusun eğitim kademelerine göre dağılımıdır. Nüfusun eğitim 

kademelerine göre dağılımı bir bölgede eğitimin niteliğini ve yine o 

bölgede yaşayan nüfusun kendilerine sunulan eğitim olanaklarından 

yararlanma durumunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. 
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İlçede okuma yazma bilen nüfus içerisinde en yüksek oranı ilkokul 

mezunları (% 30) oluşturmaktadır. İlkokul mezunlarından sonra 

sırasıyla lise ve dengi meslek okulu mezunları (% 18,3) ve ortaokul 

veya dengi mesleki ortaokul mezunları (% 17,2) gelmektedir. Okuma 

yazma bilen nüfus içerisinde en az oranı ise doktora (% 0,1) ve yüksek 

lisans (% 0,9) mezunları oluşturmaktadır (Tablo 6). 

Tablo 6. Niksar İlçesi’nde Okuma Yazma Bilen Nüfusun Eğitim 

Kademelerine Göre Dağılışı. 

Bitirilen Eğitim Düzeyi Toplam % Erkek % Kadın % 

İlkokul 17.337 30,0 7.169 24,6 10168 35,4 

İlköğretim 4.288 7,4 2.418 8,3 1870 6,5 

Ortaokul veya dengi mesleki 

ortaokul 
9.964 17,2 5657 19,4 4307 15,0 

Lise ve dengi meslek okulu 10.567 18,3 6409 22,0 4158 14,5 

Ön lisans ve lisans 7.893 13,6 4452 15,3 3441 12,0 

Yükseklisans 502 0,9 305 1,0 197 0,7 

Doktora 46 0,1 28 0,1 18 0,1 

Herhangi bir okul bitirmeyen 7.243 12,5 2688 9,2 4555 15,9 

Okuma yazma bilen toplam 

nüfus 
57.840 100,0 29.126 100,0 28714 100,0 

Kaynak: TÜİK,   Ulusal Eğitim İstatistikleri (2022). 

Okuma yazma bilen nüfusun cinsiyete göre eğitim kademelerine göre 

dağılımına bakıldığında hem erkek (% 12,4) hem de kadın (% 17,6) 

nüfus içerisinde en yüksek oranı ilkokul mezunları oluşturmaktadır. 

Ancak kadın nüfusta ilkokulda mezun olanların oranı erkek nüfustan 

fazladır. İlkokul mezunlarından sonra hem erkek hem de kadın nüfus 

içerisinde en fazla oran lise ve dengi meslek okulu mezunları ile 

ortaokul veya dengi mesleki ortaokul mezunlarından oluşmaktadır.  Her 

iki eğitim kademesinde erkek nüfusta mezun olanların oranı kadın 

nüfusundan fazladır. Hem erkek hem de kadın nüfus içerisinde en az 

oranı doktora ve yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır (Tablo 6). 

4.4. Niksar İlçesi’nde Örgün Eğitim Kurumları, Öğretmen, 

Öğrenci Sayıları Ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

Belirli yaş grubunda ve aynı seviyedeki bireylere belirli bir amaç 

dâhilinde hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli 

eğitime örgün eğitim denir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, 
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ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır 

(MEB, 2022, s. XIII). 

Niksar İlçesi’nde Millî Eğitim Bakanlığı’na ait 3 okul öncesi, 29 

ilkokul, 14 ortaokul, 11 lise ve dengi okul ve 1 mesleki eğitim merkezi, 

bilim sanat merkezi ve özel eğitim uygulama okulu olmak üzere toplam 

60 eğitim kurumu bulunmaktadır (Tablo 7).  

Tablo 7. Niksar İlçesi’nde Faaliyette Bulunan Örgün Eğitim Kurumları 

Eğitim Kurumu Sayısı 

Okulöncesi 3 

İlkokul 29 

Ortaokul 14 

Lise ve dengi okul 11 

Mesleki eğitim merkezi 1 

Bilim Sanat Merkezi 1 

Özel Eğitim Uygulama Okulu 1 

Toplam 60 

Kaynak: https://mebbis.meb.gov.tr,  2022. 

Bu kurumların dışında ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 1 halk 

eğitim merkezi ve Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı 1 adet meslek 

yüksek okulu bulunmaktadır. 

İnsanların yükseköğretime erişiminde örgün eğitimin ilk kademelerinde 

nitelikli ve kaliteli eğitimin verilmesi oldukça önemli rol oynamaktadır 

(Ayhan, 2019, s. 316). Okullardaki derslik sayısı, öğretmen sayısı ve 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısı örgün eğitimde verilen eğitimin 

nitelik ve kalitesini belirleyen faktörlerdendir. 

Niksar İlçesi’nde örgün eğitim kurumlarında görev yapan 834 öğretmen 

ve bu eğitim kurumlarında öğrenim gören 8.871 öğrenci bulunmaktadır. 

İlçede örgün eğitim kurumlarındaki toplam derslik sayısı 511 adet olup 

derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokulda 17, 

ortaöğretimde 20, mesleki ve teknik öğretimde ise 17 kişidir (Tablo 8). 

Türkiye genelinde ise derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve 

ortaokullarda 23, ortaöğretimde 22, mesleki ve teknik öğretimde ise 20 

kişidir (MEB, 2022, s. 28). Bu değerlere göre Niksar İlçesi’nde derslik 
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başına düşen öğrenci sayısı tüm eğitim kademelerinde Türkiye 

ortalamasının üzerindedir. 

Tablo 8. Niksar İlçesi’nde Örgün Eğitime Ait Derslik, Öğretmen, 

Öğrenci Ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

İlkokul + 

Ortaokul 
Ortaöğretim 

Mesleki ve 

Teknik 

511 834 8871 17 20 17 

 Kaynak: Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022. 

SONUÇ  

Eğitime yapılan yatırımlar aynı zamanda ülkenin geleceğine yapılmış 

yatırımlardır (Şahin, 2015, s. 57). İnsani Gelişme Endeksi’nde (İGE) ilk 

sıralarda yer alan ülkelerde okur-yazar oranı yüksek iken, son sıralarda 

yer alan ülkelerde ise okuma yazma oranı düşüktür. Eğitim ile 

nitelikleri iyileştirilmiş bir nüfus kitlesi aynı zamanda ülkelerin sahip 

olduğu potansiyelleri harekete geçirebilecek bir beyin gücüdür. Bu 

nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren göstergelerden biri de 6 

yaş ve üzeri toplam nüfusta okuma yazma bilenlerin oranını ifade eden 

nüfusun okur-yazar durumudur. 

Nüfusun okur-yazar durumu ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren 

göstergelerden biri olsa da okur-yazar nüfusun almış olduğu eğitimin 

niteliği de önemlidir (Şahin, 2015, s. 57). Bu noktada eğitim coğrafyası 

belirli bir bölgede yaşayan toplam nüfus içerisinde okur-yazar oranı, 

eğitim düzeyi, okullaşma oranı, okul, derslik, öğretmen sayısı..vb gibi 

eğitim ile ilgili durumları, bunlar üzerinde etkili olan coğrafi faktörleri 

ve  bunların bölgelere göre farklılık göstermesinin nedenlerini araştırır. 

Bu çalışmda da Niksar İlçesi’nde nüfusun eğitim durumu eğitim 

coğrafyası perspektifinde ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına 2021 yılı 

itibariyle toplam nüfusu 63.486 kişi olan Niksar İlçesi’nde 6 yaş ve 

üzeri nüfus 59.501 kişidir. Buna göre nüfusun % 93,7 si 6 yaş ve 

üzerindir.  İlçe genelinde 6 yaş ve üzeri toplam nüfus içerisinde okuma 

yazma bilenlerin oranı % 97, 2, bilmeyenlerin oranı % 2,1’dir. 408 

kişinin ise (% 0,7) okur-yazarlık durumu bilinmemektedir. Bu oranlara 
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göre Niksar İlçesi’nde okuma yazma bilenlerin oranı Tokat il geneline 

yakın, Türkiye ortalamasının ise biraz üzerinde, okuma yazma 

bilmeyenlerin oranı ise hem Tokat hem de Türkiye ortalamasının 

altındadır. Bu sonuçlar ilçenin eğitim durumunun yüksek düzeyde 

olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

Niksar İlçesi’nde okuma yazma bilen nüfus içerisinde erkek nüfus, 

okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde ise kadın nüfusun fazla olup 

benzer durum Türkiye genelinde görülmektedir. Ancak ilçede okuma 

yazma bilen erkek nüfusun oranı Tokat ve Türkiye ortalamasına yakın 

iken okuma yazma bilen kadın nüfusu oranı Tokat il geneline yakın, 

Türkiye ortalamasının ise biraz üzerindedir. İlçede okuma yazma 

bilmeyen erkek nüfus oranı hem Tokat hem de Türkiye ortalamasına 

benzer iken, okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı hem Tokat hem 

de Türkiye ortalamasının altındadır. Bu sonuçlar Niksar İlçesi’nde 

kadın nüfus içerisinde eğitim seviyesinin hem Tokat hem de Türkiye 

geneline göre yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Niksar İlçesi’nde okuma yazma bilen hem erkek hem de kadın nüfusta 

en yüksek oranı ilkokul mezunları oluşturmaktadır. İlkokul 

mezunlarından sonra hem erkek hem de kadın nüfus içerisinde en fazla 

oranı lise ve dengi meslek okulu mezunları ile ortaokul veya dengi 

mesleki ortaokul mezunları oluşturmaktadır.  Okuma yazma bilen nüfus 

içerisinde en düşük oran ise hem erkek hem de kadın nüfusta doktora 

ve yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır.  

Sonuç olarak ilçede her ne kadar kadın nüfus içerisinde okuma yazma 

bilenlerin oranı Tokat ve Türkiye genelinin üzerinde, okuma yazma 

bilmeyenlerin oranı ise Tokat ve Türkiye genelinin altında olsa da, ilçe 

genelinde okuma yazma bilen nüfus içerisinde kadın nüfusun erkek 

nüfustan az olması cinsiyet eşitliği açısından olumsuz bir durum ortaya 

koymaktadır. Bu açıdan ilçe genelinde kadın nüfus içerisinde okur 

yazar oranının arttırılması yönünde çalışmaların yapılması gerektiği 

önerilmektedir.  
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ÖZET  

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra her alanda yapılan inkılaplar 

ile çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaya gayret edilmiştir. 

Bu kapsamda ekonomiden eğitime, siyasi hayattan toplumsal hayata 

kadar pek çok alanda yenilikler yaşanmaya başlamıştır. Bu durumu o 

dönem için çağdaş medeniyet olarak görülen batının tam bir taklidi 

olarak yorumlamak yanlış olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk 

önderliğindeki Türk aydınları; batılılaşma yolunda yeniliklere imza 

atarken bir yandan da öze dönüş için çaba sarf etmişlerdir. Bu durumun 

en bariz örneği, Türk Dili Tetkik Cemiyeti ve Türk Tarihi Tetkik 

Cemiyeti’nin kurulması olmuştur. İki cemiyet vasıtasıyla Türk 

Tarihi’nin bilimsel olarak araştırılması ve Türk Dili’nin yabancı dillerin 

hâkimiyetinden kurtarılarak zenginliğinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Dönemin en önemli kurumlarından birisi de Halkevleri 

olmuştur. Anadolu’nun il ve ilçelerine kadar nüfuz etmesi hedeflenen 

Halkevleri sayesinde inkılapların halka daha iyi anlatılması 

amaçlandığı gibi yaygın eğitim kurumu olarak da görev yapması 

istenmiştir. Araştırmaya konu olan “Memleket Küçük Hikâyeleri 

Yarışması” Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Halkevleri mensupları 

arasından düzenlenmiştir. Yarışmaya katılım şartlarından birisi 

“yarışmaya katılacak hikâyelerin, gönderildiği bölgenin kültürünü ve 

mailto:kubilaygul@gmail.com
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coğrafyasını yansıtması” olmuştur. Çalışmada yarışmanın düzenlenme 

şartları, amaçları, katılım istatistikleri ve kazananları hakkında bilgiler 

bilim dünyası ile paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yarışma, Türk Dili, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı 

Abstract 

Abstract After the establishment of the Republic of Turkey, it has been 

tried to rise above the level of modern civilizations with the reforms 

made in every field. In this context, innovations have started to occur 

in many areas from economy to education, from political life to social 

life. It would be wrong to interpret this situation as a complete imitation 

of the West, which was seen as a contemporary civilization for that 

period. Turkish intellectuals led by Mustafa Kemal Atatürk; While 

making innovations in the way of westernization, they also made efforts 

to return to their essence. The most obvious example of this situation 

was the establishment of the Türk Dili Tetkik Cemiyeti and Türk Tarihi 

Tetkik Cemiyeti. It is aimed to scientifically research Turkish History 

and to reveal the richness of Turkish Language by saving it from the 

dominance of foreign languages through two societies. One of the most 

important institutions of the period was the Halkevleri. Thanks to the 

Halkevleri, which are aimed to penetrate into the provinces and districts 

of Anatolia, it is aimed to better explain the reforms to the public and 

also to serve as a non-formal education institution. The "Country Small 

Stories Contest", which is the subject of the research, was organized by 

the Republican People's Party among the members of the Halkevleri. 

One of the conditions for participation in the competition was that 

"stories to participate in the competition should reflect the culture and 

geography of the region to which they were sent". 

In the study, information about the organization conditions, aims, 

participation statistics and winners of the competition will be shared 

with the scientific world. 

Keywords: Competition, Turkish Language, Turkish Culture, Turkish 

Literature 
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1. GİRİŞ 

Cumhuriyetin ilanından sonra başta devlet yönetimi sisteminde, eğitim 

sisteminde, ekonomi sisteminde, en önemlisi toplumda büyük 

değişiklikler ve devrimler yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde 

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan devrimlerin ve 

değişimlerin ülkenin dört bir yanına anlatılması, aktarılması ve 

benimsenmesi amacı ile çeşitli kurumlar, dernekler ve vakıflar 

kurulmuştur.  Bunlardan biri de bu konuda önemli rol oynayan 

Halkevleridir. 1932 yılında faaliyete başlayan Halkevleri, devletçilik 

ilkesi ile halkın bu toplumsal değişim sürecine tamamen dâhil edilmesi, 

toplumun aydın kesimi ile halkın iç içe olması ve halkın da aydınlarla 

birlikte kültürel, sanatsal faaliyetlerde aktif rol oynaması, toplumda 

eğitim konusunda uçurumun kapanması amaçlanmıştır.  

Halkevlerinde 9 ayrı kol oluşturularak çalışmalara 

başlanmıştır. Bu kollar Dil ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Temsil, 

Spor, Sosyal Yardım, Halk Dershaneleri ve Kurslar, Kütüphane 

ve Yayın, Köycülük ve Tarih ve Müze kolları şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkasının 1932 yılında 

Halkevlerinin teşkilat, idare ve mesaisine ilişkin olarak 

yayınladığı Talimatnamede, “Cumhuriyet ve inkılap esaslarını 

bütün ruhlara ve fikirlere hakim mukaddes iman şartları halinde 

perçinlemek vazife ve mecburiyeti karşısında olunduğu, 

Menemen hadisesi ve benzer vakalardan çok uzak olunmadığı 

vurgulanarak, Halkevlerinin fırka programının temelleri olan 

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve 

İnkılapçılık prensiplerinin yerleştirilmesi için bu uğurda 

çalışacak mefkureci vatandaşlar için toplayıcı ve birleştirici 

yurtlar olacağı” belirtilmektedir. (Doğaner, 2022)  

Bu çalışmada Halkevlerinin dokuz kolundan biri olan dil ve edebiyat 

hususunda dile, kültüre, sanata katkısı olması amacıyla 1939 yılında 

Halkevleri arasında düzenlenen “Memleket Küçük Hikâyeleri” 

yarışmasının incelenmesi amaçlanmıştır.  
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2. YÖNTEM 

Araştırma yöntemi  

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

kullanılmıştır. 

İnceleme materyali  

Devlet Arşivlerinden “Memleket Küçük Hikâyeleri “yarışmasının 

şartlarına, hikâyelere ve kazananlara ulaşılmıştır. Çalışma bu 

kaynaklarla sınırlandırılmıştır. 

3. BULGULAR 

 

3.1. Memleket Küçük Hikâyeler Yarışmasının Amacı ve 

Şartları 

Yarışmanın amacı 6 Eylül 1938 yılında, CHP Genel Sekreterliği 8/1259 

numaralı yazışmada şu şekilde belirtilmiştir: 

SAYIN ARKADAŞ  

CHP Genel Sekreterliği, Halkevi üyesi olan ve Halkevleri muhit 

ve işlerinde çalışan genç yazıcı ve istidatların yetiştirilmesini ve 

kendilerinden faydalanmayı düşünerek (Memleket Küçük 

Hikâyeleri )adı altında bir müsabaka tertip etmiştir. Bu 

müsabakanın şartları aşağıda yazılıdır. 

Parti Genel Sekreterliği bu müsabakaya muhitimizden kaç 

yazıcının iştirake hazırlanmış olduğunu evvelden öğrenmek 

istediği için, isim ve adresinizi Evimize bildirmenizi ve 

müsabakaya hazırlayacağınız eseri en çok ikinci kanun 

nihayetine kadar evimize yollamanızı ve bütün eserlerin 1 Şubat 

1939 gününde Partiye teslim edilmiş olacağını bildirir 

sevgilerimi sunarım.  

Halkevi Başkanı ve İçel Saylavı  

Ferit Celal Güven (BCA, 490-1-0-0/4-18-19,06/09/1938) 

Yarışmanın şartları ise yine aynı yazışmada aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir: 

Müsabaka şartları: 

1.Hikâyeler Muharririn yaşadığı muhitin (vilayet dâhilindeki 

şehir ve köyler) tabiat, insan, ahlak, ideal, Alicenaplık, aile 

muhabbeti, yurtseverlik, Sevde hisleri ve evlenme tarzları, iş, 
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adet, tarihi kahramanlık ve anane karakter ve hülasa bütün 

hususiyetlerini aksettirmelidir. 

2.Bu karakter ve hususiyetler bizzat iyi tetkik ve tahlil edilmiş 

mahalli şartlara ve realitelere uygun olmalıdır. 

3.Hikâyelerde aranacak esas sanattır. 

4.Hikâyeleri en çok normal daktilo makinası sahifesi ile on 

sahife olacaktır.  

5.Hikâyeler 1 Şubat 1939 tarihine kadar her zatın mensup 

olduğu Halkevi vasıtasıyla CHP Genel sekreterliğine 

gönderilmiş olmalıdır. 

6.Hikâyeler Parti Genel Sekreterliğince teşkil olunacak Hasan 

Âli Yücel, Falih Rıfkı Atay, H. Vedat Fıratlı, Hüseyin Rahmi 

Gürpınar, Ahmet Kutsi Tecer ve Mustafa Nihat Özen’den 

mürekkep jüri heyeti tarafından tetkik edilecek ve onuncu aya 

kadar muvaffak olan on hikâye sahibine 100’er lira mükâfat 

verilecektir  

7.Bu jüri sırf bu müsabaka içindir. 

8.Mükâfat kazanan ve jüri heyetinin beğeneceği diğer eserler, 

sahiplerinin imzasıyla Ulus ve Ülkü de tefrika edilecek ve 

bilahare partice kitap halinde bastırılacaktır. 

9.Gönderilecek hikâyelerin hiçbir yerde neşir edilmemiş olması 

şarttır. (BCA, 490-1-0-0/4-18-19,06/09/1938) 

 

3.2. Memleket Küçük Hikâyeler Yarışmasına Katılım Sağlayan 

İller 

Yarışmaya katılım konusunda 13.10.1938 tarihinde dönemin Dâhiliye 

Vekili ve CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya tarafından Halkevlerine 

Memleket Küçük Hikâyeler yarışmasına katılımın arttırılması amacı ile 

aşağıdaki tamim gönderilmiştir.  

    Halkevi Başkanlığına 

Genel sekreterlik halk evlerimize mensup genç muharrirler 

arasında (Memleket küçük hikâyeleri) müsabakası açmış ve 

şartnamesini 19.08 938 tarihli tezkere ile tamim etmiş idik. Bu 

tamime göre arkadaşlar arasında teşvikler yaparak iştirak 

edeceklerini çokluğunun temini ve iştirak edeceklerin sayısının 

şimdiden bildirilmesi rica edilmişti. 

Evinizden henüz cevap gelmedi. Acele bildirmenizi tekrar rica 

eder, sevgilerimi sunarım.  
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Dâhiliye vekili CHP Genel Sekreteri BCA, 490-1-0-

0/4-19-4,13/10/1938) 

 

1939 yılında yapılan yarışmaya ülke genelinde 33 ilden katılım 

sağlanırken yurt dışından yalnızca Paris’ten bir hikâye yarışmaya 

katılmıştır. Yarışmaya yurtiçi ve yurtdışından katılım sağlayan toplam 

hikâye sayısı 218’dir. Ülke genelinde yarışmaya katılım sağlayan iller 

ve hikâye sayıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1:Memleket Küçük Hikâyeler Yarışmasına Ülke Genelinde 

Katılım Sayısı(BCA, 490-1-0-0/4-20-8,08/04/1939) 

Şehir  Hikâye 

Sayısı 

   

Adana 

Afyon 

 1 

1 

Amasya 

Ankara 

Antalya                                                                                   

Aydın 

Balıkesir 

Bitlis 

Bolu 

Burdur 

Bursa 

Çanakkale 

Çorum 

Denizli 

Erzurum 

Eskişehir 

Gaziantep 

 1 

15 

1 

3 

7 

6 

1 

1 

5 

8 

22 

6 

10 

5 

1 

Giresun 

İstanbul 

İzmir 

Kahramanmaraş 

Kars 

Kayseri 

Kırklareli 

Kocaeli 

Malatya 

 1 

56 

20 

3 

2 

8 

4 

7 

2 
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Manisa 

Mardin 

Muğla 

Muş 

Ordu 

Samsun 

Sinop 

7 

1 

1 

2 

3 

5 

1 

 

 

Tablo 1’deki şehirlere göre katılım sayıları incelendiğinde en çok 

katılım 56 hikâye ile İstanbul, 22 hikâye ile Çorum ve 20 hikâye ile 

İzmir’den sağlanmıştır. 11 şehir birer tane olsa da yarışmaya hikâye 

göndermiştir.  

3.3. Memleket Küçük Hikâyeler Yarışmasının Kazananları  

Yapılan değerlendirme sonucunda kazanan 10 kişiye 100 lira ödül 

verilmiştir. Kazananlar ile ilgili yayımlanan tamim şu şekildedir:  

Halkevi Başkanlığına 

Genel Sekreterliğin bu sene açtığı (Memleket Küçük 

Hikâyeleri) müsabakasına, muhtelif Halkevlerimize 

mensup üyelerimizden iştirak eden 218 kişinin listesi 

bağlıdır. Bunların içinden: (2, 18, 42, 55, 129, 174, 177, 

191, 204 ve 209) numaralı eserler müsabakayı 

kazanmışlar ve sahiplerine mükâfat olarak verilecek yüzer 

lira mensup oldukları Halkevlerine gönderilmiştir. 

Bu on hikâye bir kitap halinde neşredilerek 

Halkevlerimize de yollanacaktır.  

Müsabakaya iştirak eden diğer arkadaşlar her ne kadar 

müsabakayı kazanamamış iseler de, eserlerinin 

haddizatında kendine göre bir kıymeti vardır.  

Bu arkadaşlara ve mensup oldukları Halkevlerine partinin 

davet ettiği müsabakaya aynı zamanda bunu bir vazife 

bilerek iştiraklerinden dolayı teşekkür ve takdirlerimi 

sunarım. 

Büyük memleket hikâyeleri müsabakasının iştirak 

edenlerin eserleri jüri tarafından matluba uygun 
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görülmediğinden bu müsabakanın bu sene için muteber 

olmamasına karar verilmiştir.  

Gelecek sene açılacak müsabakalar için bu arkadaşların 

ve iştirak edemeyen Halkevlerinin şimdiden daha iyi 

hazırlanmalarını rica eder, derin sevgilerimi sunarım.  

CHP Genel Sekreteri  

   Erzurum Mebusu(BCA, 490-1-0-0/4-20-8,08/04/1939) 

Memleket Küçük Hikâyeleri yarışmasının jürileri arasında Türk 

edebiyatının önemli isimlerinden olan; Hasan Âli Yücel, Falih Rıfkı 

Atay, H. Vedat Fıratlı, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Kutsi Tecer ve 

Mustafa Nihat Özen yer almaktadır. Jürinin ödüle layık bulduğu ilk on 

kişi Tablo2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Memleket Küçük Hikâyeleri Yarışması Kazananları  

Derecesi Yazar Adı Hikâye Adı Şehir 

    

1. Naki Güzel Yıkılan 

Köprü 

Eminönü 

2. Kemal Bilbaşar Hacı 

Emin’in 

Damadı 

İzmir 

3. Sadi Günel  İstanbull

u Teyze 

Sinop 

4. Azize Tözen Şevki 

Çamtepe 

Ankara 

5. İ.Tayla Kadir, 

Kadir 

Eskişehir 

6. Rıdvan Kipural Bir 

Bekarın 

romanı 

Bursa 

7. 

 

8. 

Sabahattin İzbul  

 

Salim Şengil 

Haciz 

Toprağa 

Dönüş 

 

Ankara 

Ankara 

9. 

10

. 

Emin Tugal 

Süleyman 

Kazmaz 

Ayşeciği

n hatırası 

Souk Su 

Denizli 

Ankara 
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3.4. Memleket Küçük Hikâyeler Yarışmasındaki Hikâyelerin 

Yayımlanması 

Yarışmada kazanan hikâyeler “Memleket Küçük Hikâyeleri” adı ile 

CHP yayınlarından 1939 yılında “Cumhuriyet Halk Partisinin 1938-

1939 senesinde Halkevlerine mensup genç yazıcılar arasında açtığı 

müsabakada kazanan on hikâye” alt başlığı ile basılmış,  bazı çeşitli 

dergilere bu hikâyelerden beğenilenlerin basılması konusunda yazı 

gönderilmiştir. Bununla ilgili şu tamim yayınlanmıştır: 

    Dergisi Direktörlüğüne 

1938-39 senelere esnasında C.H.Partisi tarafından Halkevlerine dahil 

genç yazıcılar arasında bir memleket küçük hikâyeleri müsabakası 

tertip edilmiştir. 

Açılan bu müsabakada gönderilen hikâyeler arasından beğenilen on 

tanesi; toplu olarak bir kitap halinde tabettirilmiş ve bu matbu 

nüshadan bir tanesi bağlı olarak gönderilmiştir.  

Memleketimizin muhtelif köşelerindeki cemiyet hayatının kral ve edebi 

akislerini canlandıran bu hikâyelerden istediklerinizi derginizde 

neşredebilirsiniz.  

Sevgilerimi sunarım.  

CHP Genel Sekreteri  

Erzurum Mebusu(BCA, 490-1-0-0/4-20-14, 08.08.1939) 

Memleketin dört bir yanındaki dergilerde yayımlanması isteğindeki 

amaç ise hikâyelerin toplumdan ve gerçek hayattan aldığı motifleri, 

manzaraları, hisleri, fikirleri edebiyatın da gücü ile harmanlanmasıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yarışma sonrasında “Memleket Küçük Hikâyeleri” adı ile CHP 

yayınlarından 1939 yılında “Cumhuriyet Halk Partisinin 1938-1939 

senesinde Halkevlerine mensup genç yazıcılar arasında açtığı 

müsabakada kazanan on hikâye” alt başlığı ile basılmıştır.  
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2014 yılında Volkan Gemili tarafından Memleket Küçük Hikâyeleri - 

Tenkid ve Tahlil – ismi ile ilk baskısı yapılmıştır. 2019 yılında ise ikinci 

baskısı yapılmıştır.  

Hikâye yarışmaları, edebiyat dünyasına yeni eserler kattığı gibi yeni 

yazarlar da katmaktadır. Edebiyat dünyasında kendine yer edinen 

Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Ahmet Kemal Üçok gibi yazarlar da 

yarışmaya katılmıştır.  

Dil ve kültür alanında yapılan çeşitli yarışmalar, toplumun kültürünün, 

özelliklerinin aktarılması ve paylaşılması adına yapılabilecek en iyi 

etkinliklerden biridir.  

Halkevlerinin de yapmış olduğu bu yarışma, amacına uygun şekilde 

gerçekleştirilmiş, memleket hakkında yazılan hikâyelere yer verilmiş; 

okuma merakının, zevkinin ve yazma isteğinin keyfinin ülkenin dört bir 

yanında hissedilmesi sağlanmıştır. 

Yarışmaya katılacak eserlerin yerel kültür ile alakalı olması şartı, halk 

kültürünün yazılı hale getirilmesi hususunda da önemli bir adım 

olmuştur. 

Günümüzde bu tür yarışmalar yine çeşitli dernekler, belediyeler, 

vakıflar ve eğitim kurumları tarafından yapılmaktadır. 
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GİRİŞ  

1968 yılında Tokat’ın, Niksar ilçesinde doğan Şiir, tiyatro ve roman 

türünde pekçok eser veren yazar hem sosyal hem de kültürel anlamda 

aktif bir şekilde yazın hayatına devam etmektedir.  

Sevgiye Ceza romanı farklı kültürel kodlara sahip, birisi alevi diğeri 

sünni olan gençlerin kavuşamama hikâyesidir. Aşk temalı bir kurgu 

olarak karşımıza çıkan roman, İstanbul’da geçmektedir. Ancak romanın 

kahramanları Anadolu’da yaşayan ve bu kültürden beslenen 

karakterlerdir. Romanda bilgi-cehalet, bireysellik-toplumsallık, baskı-

özgürlük, zenginlik-fakirlik gibi konular sembolik olarak ustaca 

işlenmiştir.  

Ülkemizin sosyal bir gerçekliğine dikkat çekmek isteyen yazar, 

romanda politik ögelerden uzak durmayı tercih etmiştir. Metnin 

temeline insan sevgisini alan Kaya, karşıtlık ve kutuplaşmaya tohum 

ekmemek için özellikle dikkat etmiş, metni romantik bir üslupla ifade 

etmiştir. Alevilik ve Sünnilik ekseninden daha çok cehalet kavramının 

nelere sebep olabileceği üzerinde duran ve bu yansımalarının anlatıldığı 

eser,  içerik ve biçim bakımından incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Roman, ideoloji, sevgi, edebiyat. 

Abstract 

Born in Niksar, Tokat in 1968, the author, who has written many works 

in the genre of poetry, theater and novel, continues his literary life both 

socially and culturally. 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 410 

 

The novel Sevgiye Ceza is the story of young people who have different 

cultural codes, one of whom is an Alevi and the other is a Sunni. The 

novel, which is a love-themed fiction, takes place in Istanbul. However, 

the protagonists of the novel are the characters who live in Anatolia and 

are fed by this culture. In the novel, subjects such as knowledge-

ignorance, individuality-sociality, oppression-freedom, wealth-poverty 

are handled symbolically masterfully. 

The author, who wants to draw attention to a social reality of our 

country, preferred to stay away from political elements in the novel. 

Taking human love as the basis of the text, Kaya paid special attention 

not to sow opposition and polarization, and expressed the text in a 

romantic style. The work, which focuses on what the concept of 

ignorance can cause rather than the axis of Alevism and Sunnism, and 

these reflections are explained, will be tried to be examined in terms of 

content and form. 

Key words: Novel, ideology, love, literature. 

GİRİŞ 

Türk edebiyatının romanla tanışması, Batı’dan yapılan tercümelerle 

başlar. Tanzimat’tan günümüze pekçok farklı türde eserler sunan 

yazarlarımız, konu seçimlerinde daha çok toplumsal gelişmelerden yola 

çıkmışlardır. Bunun yanısıra aşk, ölüm, politika, siyaset, eleştiri gibi 

konulara da yer veren yazarlar, kimi zaman sanat için kimi zaman da 

toplumsal sorunlara dikkat çekmek için edebiyatı araç olarak 

kullanmışlardır. Popüler aşk romanları, Cumhuriyet döneminde “avam” 

olarak görülüp, tartışma konusu olsa da, kadın-erkek, modernizm-

gelenek ekseninde önemli veriler sağlamaktadır. Erdem Kaya da, bu 

alanda dikkatimizi çeken yazarlarımızdan biridir. 1968 yılında 

Tokat’ın, Niksar ilçesinde doğan yazar şiir, tiyatro ve roman türünde 

pekçok eser vermiştir. Halen hem sosyal hem de kültürel anlamda aktif 

bir şekilde yazın hayatına devam etmektedir.  

Ülkemizin sosyal bir gerçekliğine dikkat çekmek isteyen yazar, 

romanda politik ögelerden uzak durmayı tercih etmiştir. Metnin 

temeline insan sevgisini alan Kaya, karşıtlık ve kutuplaşmaya tohum 
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ekmemek için özellikle dikkat etmiş, metni romantik bir üslupla ifade 

etmiştir. Alevilik ve Sünnilik ekseninden daha çok “cehalet” 

kavramının nelere sebep olabileceği üzerinde duran roman, Türk 

edebiyatında modernizm ve gelenek olgusu çerçevesinde de 

değerlendirilebilir. Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başladığı süreçte 

batıyla olan ilişkilerin artması sonucunda devlet ve toplum içinde 

“batılılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme, modernite (modernlik)” 

denilen yeni kavramlar öne çıkmaya başlar. Modernizm aslında başlı 

başına bir değişme kuramıdır ve yüzyıllardır dolaşımda olan bu kavram 

postmodernizm ile iç içe geçerek farklı şekillerde tanımlanmıştır  

Aktüel tartışmalar, bir yanıyla politik ve dünya görüşlerine bağlı 

çekişmeler kavramlara, aslında taşımadıkları olumlu ya da olumsuz 

anlamlar yükleyerek zihinleri bulandırmaktan, önemli problemleri 

çıkmaza sokmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Bu yüzden, gelenek 

kavramının son yıllardaki tartışmalı ve biraz da bulanık 

değerlendirmelerden ötede, bizi ilgilendiren yönüyle ele alacak olursak 

“Gelenek, “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları 

dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan 

kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, 

tradisyon” (TDK 2007) olarak tanımlanır. Kültüre ait bir kavram olan 

geleneğin, maddi kültüre ait unsurları olduğu gibi, manevi kültürü 

ilgilendiren yönleri de vardır. Sosyal ve siyasi gelenekler yanında, 

dinle, sanat ve edebiyatla ilgili gelenekler de vardır. Bunların duygu ve 

düşüncenin şekillenip ortaya çıkmasında etkileri çok önemli olduğu 

için, üzerinde durulması gerekir.  

Sevgiye Ceza romanı farklı kültürel kodlara sahip, birisi alevi diğeri 

sünni olan gençlerin kavuşamama hikâyesidir. “Aşk” temalı bir kurgu 

olarak karşımıza çıkan roman, İstanbul’da geçmektedir. Romanın 

kahramanları Anadolu’da yaşayan ve bu kültürden beslenen 

karakterlerdir. Romanda bilgi-cehalet, bireysellik-toplumsallık, baskı-

özgürlük, zenginlik-fakirlik gibi konular sembolik olarak ustaca 

işlenmiştir. 
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Modernizm ve Gelenek Arasında Sıkışanlar: 

Romanda alevi kültürüne sıkı sıkıya bağlı bir ailenin kızı olan Zehra ile 

Sünni ve geleneklerinden taviz vermeyen muhafazakâr bir ailenin oğlu 

olan Aydın’ın aşkı anlatılır. Olaylar İstanbul’da geçse de, roman kişileri 

yaşam tarzı olarak Anadolu’ya aittir. Zehra, Aydın’ın isteği üzerine 

ailesine onunla evlenmek istediğini söyler. Ama Zehra’nın ailesinin 

tepkisi hiç de bekledikleri gibi olmaz: “İyi çocuk ama bizim örfümüz 

adetimiz, hayata bakış açımız her şeyden önemlisi inancımızı uygulama 

biçimimiz farklı. Onun için bu evliliğe onay vermemiz mümkün değil 

kızım.” (s.63) Bu tepki karşısında şaşkına dönen Zehra ve Aydın, 

ailelerinin tepkilerine aldırış etmeden kaçarak evlenirler. Bir yıl 

boyunca eve dönmezler. Geri döndüklerinde de aydın’ın ailesinin evine 

yerleşirler. Aydın’ın dedesi katı ve inatçı biridir. Zehra’yı hiç sevmez. 

Geldiği evde Ayşe Nine hariç herkes tarafından dışlanan Zehra, bu evde 

aşkı uğruna çok fazla psikolojik şiddete ve ayrımcılığa maruz kalır. 

Dünyaya bir erkek bebek getiren Zehra, oğlunun ölümüyle dengesini 

yitirir. Oğlu kan kanserinden vefat etmiştir. Bu ölümün sebebi olarak 

da sevgisizliği gösterir. Zehra hem kendi ailesine hem de Aydın’ın 

ailesine karşı çok öfkelidir. Yaşananlara daha fazla dayanamaz ve 

karnında bebeği ile yeni bir hayat için yola koyulur. 

SONUÇ 

Romanda gelenekler, bazen mutluluğun önündeki engelleyiciler bazen 

de mutluluğun sebebidirler. Ancak bu romanda gelenekler ve sıkı sıkıya 

bağlanılan toplumsal kurallar daha çok aşkın önündeki en büyük 

engelleyicidirler. Eski ile yeninin sürekli olarak çatıştığı ve tartıştığı 

romanda, kazanan yoktur. Her iki ailede inatları uğruna, en sevdikleri 

varlıkları olan evlatlarından ve torunlarından vazgeçmek zorunda 

kalmışlardır.  

İki faklı kültürü anlatmaya çalışan yazar, yüz yıllardır problem olarak 

görülen Alevi-Sünni çatışmasını kendisine dert edinmiştir. Çünkü onun 

amacı, toplumu artık bu kısır döngüden kurtarmak belki de modernizme 

dair yeni umutlar yaratmaktır. Onun da tıpkı Yaşar Kemal, Sabahattin 

Ali, Kemal Tahir gibi insanı ve maruz kaldığı zorlukları anlatmak 

isteyen bir üslubu vardır. “İdeolojisi olan” romancılarımızdan biri olan 
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Kaya’nın “Sevgiye Ceza” adlı romanda anlatmak istediği şey, bireyin 

sıkışmışlık duygusu ve bunun sonucunda yaşadığı ve yaşayacağı 

kaçınılmaz olaylardır. 2016 yılında kaleme alınan eserin yazıldığı 

dönem dikkate alındığında, söylem zamanı ile anlatma zamanının farklı 

olduğu görülür. Söylem zamanı, günümüze aitken; anlatma zamanı 

belirsizdir. Çünkü bu roman geçmişten günümüze kapanmayan bir 

yaranın görüngülenmiş halidir. Temenni şudur ki, bu acılar tekrar 

yaşanmasın, sevgi ve hoşgörü her daim insanla olsun. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlık becerileri ile 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları 

arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından incelemek ve her iki 

beceri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

belirlemektir. Bu doğrultuda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

medya okuryazarlık düzeyleri ile 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları; 

cinsiyet, sınıf düzeyi, anne- baba eğitim durumu, düzenli olarak dergi 

ya da gazete takip etme, medya okuryazarlığı dersi alıp almama, 

haberlerin farklı haber kanallarında nasıl yer aldığına bakma gibi 

değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma korelasyonel desende, 

nicel bir araştırmadır. Araştırma verileri Anagün ve Diğ. (2016) 

tarafından geliştirilen “21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ölçeği” ve 

Erişti ve Erdem (2017) tarafından geliştirilen “medya okuryazarlığı 

becerileri ölçeği” olmak üzere iki farklı ölçekten faydalanılarak 

toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programından 

faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları puan 

ortalamaları ve medya okuryazarlığı becerileri puan ortalamalarının 

ortanın üzerinde bir değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri 

yeterlik algıları ile medya okuryazarlığı beceri düzeylerinin; cinsiyet, 
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sınıf düzeyi, anne baba eğitim seviyesi ve daha önce medya 

okuryazarlığı dersi alıp almama durumlarına göre anlamlı farklılık 

göstermediği, ancak haberlerin farklı haber kanallarında nasıl yer 

aldığına baktığını söyleyen ve düzenli olarak gazete ya da dergi takip 

ettiğini söyleyen öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada öğretmen 

adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile medya 

okuryazarlığı becerileri arasında anlamlı, orta düzey ve pozitif bir 

ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 21. yüzyıl becerileri, Medya okuryazarlığı, Sosyal 

bilgiler öğretmen adayı 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the relationship between social 

studies teacher candidates' media literacy skills and their perceptions of 

21st century skills competence in terms of different variables and to 

determine whether there is a statistically significant difference between 

these two skills. For this purpose, social studies teacher candidates' 

media literacy levels and their perceptions of 21st century skills 

competence were examined in terms of the variables such as gender, 

grade level, parental education level, regularly following magazines or 

newspapers, taking a media literacy course, and looking at how the 

news takes place in different news channels. This quantitative research 

was conducted in the correlational design. Research data were collected 

using “21. century skills and competences scale” developed by Anagün 

et al. (2016) and “media literacy skills scale” developed by Erişti and 

Erdem (2017). SPSS package program was used in the analysis of the 

data. According to the findings obtained from the research, it was 

determined that the mean scores of social studies teacher candidates' 

perceptions of 21st century skills competence and media literacy skills 

had a value higher than the medium. As a result of the research, it was 

seen that social studies teacher candidates' media literacy levels and 

their perceptions of 21st century skills competence did not show any 

significant differences in terms of gender, grade level, parental 

education level, taking a media literacy course, but showed a significant 

difference in favor of teacher candidates looking at how the news takes 
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place in different news channels and following newspapers or 

magazines regularly. In addition, in the study, it was concluded that 

there was a significant, moderate, and positive relationship between 

teacher candidates’ perceptions of 21st century skills competence and 

their media literacy skills. 

Key words: 21st century skills, Media literacy, Social studies teacher 

candidate 

1. GİRİŞ 

Günümüz toplumu bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. Bu 

bilgi toplumu içerisinde bireylerin, meydana gelen değişimlere uyum 

sağlaması ya da tepki vermesi için teknolojiyi takip etmeleri, hızla artan 

bilgi yığınları arasından bilgiyi seçerek, analiz ederek ve 

değerlendirerek bir sonuca ulaşmaları gerekmektedir. Bireylerin, elde 

ettikleri bu bilgileri günlük yaşamda kullanabilmeleri için gerekli bir 

takım temel becerilerin yanı sıra üst düzey beceri ve yeterliliklere de 

sahip olmaları beklenmektedir (Anagün ve Diğ., 2016). Yüzyılımızın 

bütün süreçlerinde beceri odaklı bir var olma mücadelesi görülmekle 

birlikte her dönemin kendine özgü beceri setleri de bulunmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz çağda bu beceri setlerini ifade etmek için 

kullanılan çatı kavram ise “yirmi birinci yüzyıl becerileri” kavramıdır 

(Erişti ve Erdem, 2018). Genel anlamıyla 21. yüzyıl becerileri, bilgi 

çağında yaşayan bireylerin etkin ve nitelikli olabilmeleri için sahip 

olmaları gereken beceri dizilerini ifade etmektedir. 21. yüzyıl 

becerileri, ardında bıraktığı yüzyılın becerilerinden oldukça karmaşık 

olan yapısıyla farklılaşmaktadır. Bu karmaşıklığın sebebi ise 

dijitalleşmeyle birlikte bireyin hayatının tüm noktalarında görülen 

devamlı değişkenlik ve akışkanlıktır (Hamarat, 2019).  

 Dijitalleşmeyle birlikte gelen bu devamlı değişkenlik sonucu 

günümüzde çocuklar ve gençler, bilgi ve eğlence için insanlık 

tarihindeki herhangi bir noktadan çok daha fazla seçenek sunan bir 

dünyada yetişmekteler. Ayrıca televizyon, bilgisayar, teknolojiyi 

parmaklarının ucuna getiren etkileşimli cep telefonları ve internet yolu 

ile medyaya çok farklı yollardan ulaşma imkânına da sahipler. Zaman 

ve mekân sınırlaması olmaksızın bu kadar çok bilgi ve eğlence 

seçeneğine kolayca erişebilmek, insanların akıllı ve sorumlu kararlar 
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alabilmeleri için yeni bilgi ve beceriler edinmelerini gerektirmektedir. 

Bu beceriler dijital vatandaşlığın temel gerekliliklerinden biri olup, 

kişilerin isteklerine bırakılacak kadar basit bir konu da değildir (Hobbs, 

2010).   

Bireylerin etkin ve nitelikli olabilmeleri adına sahip olmaları 

gereken beceri setlerini belirlemek için çeşitli kurum ve kuruluşlar belli 

çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu kuruluşlardan en bilineni ise 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, eğitim uzmanları, öğretmenler ve iş 

dünyası liderlerini 21. yüzyılın bireylerini hazırlamak amacıyla bir 

araya getiren P21 oluşumudur. P21 belirlediği 21. yüzyıl becerilerini; 

öğrenme, gündelik hayatla ilgili beceriler ve okuryazarlık olarak üç ana 

kategoride toplamıştır (Hamarat, 2019). P21’in belirlediği bu üç ana 

kategoriden biri olan “okuryazarlık becerileri”; bilgi, medya ve bilgi ve 

iletişim okuryazarlıkları olarak üçe ayrılmıştır (Trıllıng ve Fadel, 2009).  

 Okuryazarlık bu yüzyılda okuma ve yazmanın, işaret ve 

sembollerin, basit sayısal işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğinden çok 

daha fazla bir anlam içermektedir (Hobbs, 2010). Bu noktada bu 

anlamın ve bilginin sınırını ortadan kaldıran en önemli etken 

dijitalleşmedir (Celot, 2010). Bilginin böylesine kuvvetli bir eziciliği 

karşısında bireyin geliştireceği en önemli savunma mekanizması ise 

bilgiyi, medyayı ve teknolojiyi kapsayan okuryazarlık becerileridir 

(Hamarat, 2019).  Bu okuryazarlık becerilerinden biri olan medya 

okuryazarlığı, en kısa şekliyle etrafımızda olup bitenlerle ilgili edilgen 

ve savunmasız olmama, sorgulama, şüphe duyma, seçme ve ayırt etme 

yeteneği olarak ifade edilebilir (Thoman, 1999). Medya okuryazarlığı, 

hayatımızın büyük bölümünün medya tarafından kuşatıldığı bugünün 

dünyasında olmazsa olmaz beceriler arasında yer almakta olup bizleri 

küresel medya kültürü içinde yaşamaya hazırlamaktadır. Bu beceri, 

medya iletilerinin üzerinde düşünülmesini, iletilerin daha iyi 

anlaşılmasını ve eleştirel düşüncenin geliştirilmesini amaçlamaktadır 

(Altun ve Pembecioğlu, 2018). Burada aklımızdan çıkarmamamız 

gereken nokta medya okuryazarlığının her tür medyayla ilgili beceriyi 

içinde barındırdığı gerçeğidir. Medya okuryazarlık düzeyi yüksek olan 

bireyler, yalnızca televizyon, radyo, gazetelerden değil; dergiler, 

kitaplar, reklam panoları, işaretler, paketleme-pazarlama malzemeleri, 
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bilgisayar oyunları, müzikler, internet gibi her tür medyadan alınan 

karmaşık iletileri kavrayıp değerlendirme konusunda da bilgili ve 

becerikli olacaklardır (Altun ve Pembecioğlu, 2018). Bu nedenle 

öğrencilerin medyanın işleyişini değerlendirebilmeleri, yeni beceriler 

ve yetkinlikler geliştirebilmeleri önemlidir. Türkiye’de ilköğretim 

düzeyinde bu misyon sosyal bilgiler öğretmenlerine yüklenmiştir 

(Bozkurt ve Coşkun, 2018). Bunun içinde öncelikle öğrencilerin 

derslerine giren öğretmenlerin, medyayı iyi tanıması ve kullanması, 

bunun yanı sıra iyi birer medya okuryazarı olarak öğrencilerinin 

karşılarına çıkmaları gerekmektedir. Bu kapsamda medya 

okuryazarlığının öğretmen eğitimindeki önemi de ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü medyanın egemen olduğu bir çağda medya okuryazarlığı hem 

gençler hem de öğretmenleri için, eleştirel düşünmeyi teşvik etmekte ve 

öğrencileri öğrenmeye dâhil etmenin yeni yollarını sunmaktadır 

(Scwartz, 2011).  

Potter (2016) medya okuryazarlığının doğası gereği 21. yüzyıl 

öğrenme becerilerini öğretip pekiştirdiğini ifade etmiştir. Belki de bu 

durumun bir sonucu olarak, medya okuryazarlığı becerisinin 21. yüzyıl 

becerileri içerisindeki yeri, zamanla daha da önem kazanmaya başlamış 

ve bu önem doğrultusunda medya okuryazarlığı kavramı ilköğretim, 

ortaöğretim ve lisans programlarında karşımıza çıkmaya başlamıştır. 

2018 yılında hem sosyal bilgiler dersi öğretim programı hem de sosyal 

bilgiler öğretmenliği lisans programında bir takım güncellemeler 

yapılmıştır. Bu güncellemelerle birlikte 2018 Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretim Programı’nda yer alan beceriler yenilenmiş, toplamda yedi 

okuryazarlık becerisi 4-5-6 ve 7. sınıf programlarında yer almaya 

başlamıştır. Bu okuryazarlık becerilerinden birisi de medya 

okuryazarlığı becerisidir. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 

Programı’na ise alan eğitimi dersleri kapsamında medya okuryazarlığı 

dersi zorunlu ders olarak eklenmiş, bunun yanı sıra genel kültür seçmeli 

dersleri arasında medya okuryazarlığı dersi yer almaya başlamıştır. 

Medya okuryazarlığının hem ders hem de beceri olarak programlarda 

yer almaya başlaması, medya okuryazarlığına yönelik ortaya çıkan 

akademik ilginin artmasına katkıda bulunmuştur diyebiliriz. Eğitimde 

medya okuryazarlığı ile ilgili araştırmaların özellikle 2008 yılından 
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itibaren artmaya başlamasının bu ilginin bir sonucu olduğunu söylemek 

yanlış bir değerlendirme olmayacaktır (Yeşiltaş ve Yılmazer, 2021).  

Literatüre bakıldığında, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

medya okuryazarlık düzeylerini farklı değişkenler açısından inceleyen 

çalışmalara rastlanmakla birlikte (Aksoy, 2021; Güney, 2018; Özel 

2018; Yıldırım, 2018; Uslu, Yazıcı ve Çetin, 2016; Karaman, 2016; 

Karaman ve Karataş, 2009) sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlığı düzeyleri ile 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı becerileri ile 21. 

yüzyıl becerileri yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi bilmek, medya 

okuryazarlığı becerisinin öneminin açıklanmasına katkıda bulunmakla 

birlikte, öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeyleri ile 21. 

yüzyıl becerileri yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi belirlemeye de 

yardımcı olacaktır.  Şöyle ki belirlenen bu ilişki sayesinde medya 

okuryazarlığı becerisine sahip olan öğretmen adaylarının ne oranda 21. 

yüzyıl becerileri yeterlilik algısına sahip oldukları ortaya konulabilecek 

ve medya okuryazarlığının 21. yüzyıl becerileri açısından önemi ortaya 

konulabilecektir. 

Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlığı becerileri ile 21. yüzyıl becerileri 

yeterlilik algıları arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından 

incelemek ve her iki ölçek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bu doğrultuda sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeyleri ile 21. yüzyıl 

becerileri yeterlik algıları; cinsiyet, sınıf düzeyi, anne- baba eğitim 

durumu, düzenli olarak dergi ya da gazete takip etme, medya 

okuryazarlığı dersi alıp almama, haberlerin farklı haber kanallarında 

nasıl yer aldığına bakma gibi değişkenler açısından incelenmiştir. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama 

araçları ve verilerin analizlerine yönelik bilgiler yer almaktadır.  
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Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma korelasyonel desende, nicel bir araştırmadır. 

Korelasyonel araştırmalar iki ya da daha çok değişken arasındaki 

ilişkinin açıklanması için bir fırsat sunar.  Bu desende araştırmacılar 

değişkenleri kontrol etmeye ya da manipüle etmeye çalışmazlar 

(Creswell, 2012). Korelasyonel araştırmalar değişkenler arasında 

neden-sonuç ilişkisinin olabileceği konusunda araştırmacıya fikir 

verebilir ancak bu durum kesinlikle neden sonuç şeklinde 

yorumlanamaz (Büyüköztürk ve Diğ., 2018). Araştırmada sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı becerileri ile 21. 

yüzyıl becerileri yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenecek olması 

korelasyonel desenin tercih edilmesinde belirleyici olmuştur. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılı 

bahar yarıyılında, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sosyal 

Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 184 sosyal bilgiler 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla 

ulaşılan ve çalışmaya gönüllü katılım gösteren öğretmen adaylarına 

yönelik bazı demografik veriler aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi 

Değişkenlerine Ait Betimsel İstatistikler 

  Sınıf                            Cinsiyet                           Toplam 

  Kadın    Erkek  

 N % N % N % 

1.Sınıf 32 26,4 15 23,8 47 25,5 

2.Sınıf 32 26,4 13 20,6 45 24,5 

3.Sınıf 32 26,4 18 28,6 50 27,2 

4.Sınıf 25 20,7 17 27,0 42 22,8 

Toplam 121 65,8 63 34,2 184 100,0 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

%65,8’ini kadın; %34,2’sini ise erkek öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Diğer yandan araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarının %25,5’i 1. sınıf; %24,5’i 2. sınıf; %27,2’si 3. sınıf; %22,8’i 

ise 4. sınıf öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 
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Veri Toplama Araçları  

Bu araştırmada verileri toplamak amacıyla Erişti ve Erdem 

(2017) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlığı Becerileri Ölçeği” 

ve Anagün ve Diğ. (2016) tarafından geliştirilen “21. Yüzyıl Becerileri 

Yeterlik Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmacılardan 

ölçek kullanım izni alınmıştır.  Medya okuryazarlığı becerileri ölçeği 

45 maddeden oluşurken, 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ölçeği ise 

42 maddeden oluşmaktadır. Her iki ölçek maddeleri de 5’li Likert 

olarak düzenlenmiştir. Erişti ve Erdem (2017) tarafından geliştirilen 

ölçeğin Cronbach’s Alfa iç tutarlık katsayısı ,919 olarak hesaplanırken; 

Anagün ve Diğ. (2016) tarafından geliştirilen ölçeğin Cronbach’s Alfa 

iç tutarlık katsayısı ,889 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada ise 

Cronbach’s Alfa iç tutarlık katsayısı “Medya Okuryazarlığı Becerileri 

Ölçeği” için ,948 olarak hesaplanırken; “21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik 

Algıları Ölçeği” için ,852 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları medya 

okuryazarlık becerileri ve 21. yüzyıl becerileri yeterlik algılarının farklı 

değişkenler açısından incelendiği bu araştırmada elde edilen verilerin 

analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Verilerin 

parametrik test koşullarından olan normal dağılıma uygunluk şartını 

sağlayıp sağlamadığını tespit ekmek için Kolmogorov-Smirnov testi 

gerçekleştirilmiş ve verilerin parametrik dağılım gösterdiği 

belirlenmiştir (p>,05).  
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Tablo 2. Verilere İlişkin Normallik Testi Sonuçları 

 N X̅ Ss p 

21.YBÖ1 184 3,87 ,381 ,200* 

MOBÖ2 184 3,92 ,472 ,200* 

 

Verilerin parametrik dağılım gösterdiği belirlendiği için verilerin 

analizinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve 

Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısından faydalanılmıştır. 

3. BULGULAR  

Tablo 3. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı 

Beceri Düzeyleri ve 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algı Düzeyleri 

Ölçekler N X̅ Ss 

MOBÖ 184 3,94 ,47 

21.YBÖ 184 3,87 ,38 

 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık becerileri 

ölçeğinden elde ettikleri toplam puan ortalamaları 3,94; 21. yüzyıl 

becerileri yeterlik algıları ölçeğinden elde ettikleri toplam puan 

ortalamaları ise 3,87 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Örneklem T testi 

Sonuçları  

  N X̅     
 

SS Sd t  p 

21.YBÖ Kadın  121 3,89 ,374 182 ,905 ,367 

Erkek  63 3,83 ,395  

MOBÖ Kadın  121 3,93 ,459 182 -,415 ,679 

Erkek  63 3,96 ,500  

 
1 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algıları Ölçeği 
2 Medya Okuryazarlığı Becerileri Ölçeği 
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Tablo 4’de sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl ve medya 

okuryazarlığı becerilerine sahip olma düzeylerinin cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Yapılan 

bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlığı ve 21. yüzyıl becerileri yeterlik 

algılarına sahip olma düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Sınıf Düzeyi Değişkenine Ait Betimsel Veriler 

  N X̅  Ss Sh 

 

 

21.YBÖ 

1. Sınıf 47 3,91 ,408 ,059 

2. Sınıf 45 3,78 ,373 ,055 

3. Sınıf 50 3,89 ,359 ,050 

4. Sınıf 42 3,89 ,383 ,059 

Toplam 184 3,87 ,381 ,028 

 

 

MOBÖ  

1. Sınıf 47 4,04 ,426 ,062 

2. Sınıf 45 3,83 ,463 ,069 

3. Sınıf 50 3,96 ,518 ,073 

4. Sınıf 42 3,90 ,463 ,071 

Toplam 184 3,94 ,472 ,034 

 

Tablo 5 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip 

oldukları 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ve medya okuryazarlığı 

becerilerinin sınıf düzeyi değişkenine göre farklılaşmadığı 

görülmektedir. Bu sonuca göre 1. sınıf öğretmen adaylarının ortalaması 

her iki ölçek içinde en yüksek ortalamaya sahip olup 21. yüzyıl 

becerileri için 3,91; medya okuryazarlığı becerileri için ise 4,04’tür. 

Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ortalamaları 2. sınıf için 

3,87; 3. ve 4. Sınıf için 3,89’dur. Öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlığı beceri ortalamaları 2. sınıf için 3,83; 3. sınıf için 3,96 ve 

4. sınıf için ise 3,90 olarak bulunmuştur. 
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Tablo 6. Sınıf Düzeyi Değişkenine Yönelik Tek Yönlü ANOVA 

Sonuçları 

 KT Sd KO F p 

21.YBÖ Gruplar 

Arası 

,490 3 ,163 1,122 ,342 

Gruplar İçi 26,185 180 ,145   

Toplam 26,675 183    

MOBÖ Gruplar 

Arası 

1,117 3 ,372 1,683 ,172 

Gruplar İçi 39,815 180 ,221   

Toplam 40,932 183    

 

Tablo 6 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl 

beceri ortalamaları ve medya okuryazarlığı beceri ortalamalarının sınıf 

düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir. Farklı bir ifadeyle sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıf 

düzeyleri, 21. yüzyıl becerilerine ve medya okuryazarlığı becerilerine 

sahip olma durumlarını etkilememektedir.  

Tablo 7. Anne Eğitim Durumu Değişkenine Ait Betimsel Veriler 

  N X̅  Ss Sh 

21.YBÖ İlkokul 114 3,84 ,404 ,037 

Ortaokul 39 3,86 ,317 ,050 

Lise 21 3,96 ,353 ,077 

Üniversite 10 3,97 ,416 ,131 

Toplam 184 3,87 ,381 ,028 

MOBÖ İlkokul 114 3,88 ,505 ,047 

Ortaokul 39 4,04 ,374 ,059 

Lise 21 3,98 ,452 ,098 

Üniversite 10 4,14 ,387 ,122 

Toplam 184 3,94 ,472 ,034 
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Tablo 7 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip 

oldukları 21. yüzyıl becerileri ortalamalarının anne eğitim durumu 

değişkenine göre doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. Buna göre 

öğretmen adaylarının; anne eğitim durumu ilkokul olanların 3,84; 

ortaokul olanların 3,86; lise olanların 3,96 ve üniversite olanların 3,97 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Tablo 7 medya okuryazarlığı 

bağlamında incelendiğinde ise öğretmen adaylarının; anne eğitim 

durumu ilkokul olanların 3,88; ortaokul olanların 4,04; lise olanların 

3,98 ve üniversite olanların 4,14 ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 8. Anne Eğitim Durumu Değişkenine Yönelik Tek Yönlü 

ANOVA Sonuçları 

 KT Sd KO F p 

21.YBÖ Gruplar 

Arası 

,340 3 ,113 ,774 ,510 

Gruplar 

İçi 

26,335 180 ,146   

Toplam 26,675 183    

MOBÖ Gruplar 

Arası 

1,260 3 ,420 1,905 ,130 

Gruplar 

İçi 

39,672 180 ,220   

Toplam 40,932 183    

 

Tablo 8 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl 

becerileri ve medya okuryazarlığı becerilerinin anne eğitim durumuna 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 
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Tablo 9. Baba Eğitim Durumu Değişkenine Ait Betimsel Veriler 

  N X̅ Ss Sh 

21.YBÖ İlkokul 68 3,83 ,368 ,044 

Ortaokul 56 3,92 ,395 ,052 

Lise 38 3,87 ,385 ,062 

Üniversite 22 3,83 ,390 ,083 

Total 184 3,87 ,381 ,028 

MOBÖ  İlkokul 68 3,88 ,521 ,063 

Ortaokul 56 4,02 ,419 ,056 

Lise 38 3,96 ,423 ,068 

Üniversite 22 3,88 ,518 ,110 

Toplam 184 3,94 ,472 ,034 

 

Tablo 9 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip 

oldukları 21. yüzyıl becerileri ortalamalarının baba eğitim durumuna 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir. Buna göre 

öğretmen adaylarının; baba eğitim durumu ilkokul olanların 3,83; 

ortaokul olanların 3,92; lise olanların 3,87 ve üniversite olanların 3,83 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Tablo 9 medya okuryazarlığı 

bağlamında incelendiğinde ise öğretmen adaylarının; baba eğitim 

durumu ilkokul olanların 3,88; ortaokul olanların 4,02; lise olanların 

3,96 ve üniversite olanların 3,88 ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 10. Baba Eğitim Durumu Değişkenine Yönelik Tek Yönlü 

ANOVA Sonuçları 

 KT Sd KO F p 

21.YBÖ Gruplar Arası ,268 3 ,089 ,609 ,610 

Gruplar İçi 26,407 180 ,147   

Toplam 26,675 183    

MOBÖ Gruplar Arası ,768 3 ,256 1,147 ,332 

Gruplar İçi 40,164 180 ,223   

Toplam 40,932 183    
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Tablo 10 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl 

becerileri ve medya okuryazarlığı becerilerinin baba eğitim durumuna 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Farklı bir 

ifadeyle sosyal bilgiler öğretmen adaylarının baba eğitim durumları 21. 

yüzyıl becerilerine ve medya okuryazarlığı becerilerine sahip olma 

durumlarını etkilememektedir. 

Tablo 11. Düzenli Olarak Takip Edilen Gazete ya da Dergi Durumu 

Değişkenine Yönelik Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları  

  N X̅     
 

Ss  Sd t  p 

21.YBÖ Evet  46 4,01 ,356 182 3,079 ,002 

Hayır 138 3,82 ,378  

MOBÖ Evet  46 4,18 ,404 182 4,096 ,000 

Hayır 138 3,86 ,468  

 

Tablo 11’de sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine 

ve medya okuryazarlık becerilerine sahip olma düzeylerinin, düzenli 

olarak takip edilen gazete ya da dergi değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Analiz sonucunda sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının hem 21.yüzyıl hem de medya 

okuryazarlık becerilerine sahip olma düzeylerinin, düzenli olarak takip 

edilen gazete ya da dergi durumu değişkenine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bulunan anlamlı farklılık, 

düzenli olarak gazete ya da dergi takip ettiğini söyleyen öğretmen 

adaylarının lehinedir. Bu sonuca göre düzenli olarak gazete ya da dergi 

takip ettiğini söyleyen öğretmen adaylarının 21.yüzyıl beceri puanları 

ve medya okuryazarlık beceri puanları, düzenli olarak dergi ya da 

gazete takip etmediğini söyleyen öğretmen adaylarına göre daha 

yüksektir.  
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Tablo 12. Daha Önce Medya Okuryazarlığı Dersi Alıp Almama 

Durumu Değişkenine Yönelik Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları  

  N X̅     

 

Ss  Sd t  p 

21.YBÖ Evet  26 4,03 ,428 182 2,384 0,18 

Hayır 158 3,84 ,368  

MOBÖ Evet  26 4,16 ,525 182 2,604 0,10 

Hayır 158 3,90 ,455  

 

Tablo 12’ de sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl 

becerilerine ve medya okuryazarlık becerilerine sahip olma 

düzeylerinin daha önce medya okuryazarlığı dersi alıp almama 

durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Yapılan 

analiz sonucunda, öğretmen adaylarının hem 21.yüzyıl hem de medya 

okuryazarlık becerilerine sahip olma düzeylerinin daha önce medya 

okuryazarlığı dersi alıp almama durumlarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.  

Tablo 13. Haberlerin Farklı Haber Kanallarında Nasıl Yer Aldığına 

Bakma Durumu Değişkenine Yönelik Bağımsız Gruplar t Testi 

Sonuçları 

  N X̅     
 

Ss  t  p 

21.YBÖ Evet  151 3,91 ,361 3,549 ,000 

Hayır 33 3,66 ,409 

MOBÖ Evet  151 4,00 ,440 3,931 ,000 

Hayır 33 3,66 ,517 

 

Tablo 13’de, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ve medya 

okuryazarlık becerilerine sahip olma düzeyleri ile “İzlediğiniz 

haberlerin farklı haber kanallarında nasıl yer aldığına bakar mısınız?” 

sorusuna verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı 

incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının hem 21.yüzyıl hem de medya okuryazarlık becerilerine 

sahip olma düzeyleri; medyadan öğrendikleri bir haberin farklı haber 
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kanallarında nasıl yer aldığına bakma durumlarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Bulunan anlamlı farklılık haber ya da bilgileri 

başka site ve kanallardan kontrol ettiklerini söyleyen öğretmen 

adaylarının lehinedir. Bu sonuca göre izledikleri haberlerin farklı 

kanallarda nasıl yer aldığına baktığını söyleyen öğretmen adaylarının, 

hem 21. yüzyıl beceri puanları hem de medya okuryazarlık beceri 

puanları, farklı kanallara bakmadığını söyleyen öğretmen adaylarına 

göre daha yüksektir. 

Tablo 14. Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algıları 

İle Medya Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişki 

 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algıları 

 N r p 

Medya Okuryazarlık 

Becerileri 

184 ,570** ,000 

 

Tablo 14 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl 

becerileri yeterlik algıları ile medya okuryazarlık becerileri arasında 

pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlık becerileri ile 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları 

arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından incelemek ve her iki 

ölçek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ile 21. yüzyıl 

becerileri yeterlik algıları; cinsiyet, sınıf düzeyi, anne- baba eğitim 

durumu, düzenli olarak dergi ya da gazete takip etme, medya 

okuryazarlığı dersi alıp almama, haberlerin farklı haber kanallarında 

nasıl yer aldığına bakma gibi değişkenlere göre herhangi bir farklılaşma 

gösterip göstermediği analiz edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen ilk sonuç, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

medya okuryazarlığı becerileri ve 21. yüzyıl becerileri yeterlik 
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algılarının ortanın üzerinde bir puana sahip olduklarını ortaya 

koymaktadır. Bu bulgu öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı ve 

21. yüzyıl becerileri konusunda üzerinde durulması gereken eksiklerin 

olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Medya okuryazarlığı 

bağlamında alanyazında bu bulguyu destekleyen araştırma sonuçlarına 

(Öztay, 2021; Erişti ve Erdem, 2018; Karataş, 2017; Karaman, 2016; 

Yıldırım, 2012) rastlanmaktadır. Bu araştırmaların yanı sıra, Uslu, 

Yazıcı ve Çetin (2016), Çepni, Palaz ve Ablak (2015) araştırmalarında, 

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin 

yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  21. yüzyıl becerileri 

bağlamında, Ablak (2020) çalışmasının genelinde yeterli ve çok iyi 

düzeyde; Erten (2019) yeterli düzeyde; Kağıthaneli (2021); Canpolat 

(2021); Engin ve Korucuk (2021); Tunagür ve Aydın (2021) yüksek 

düzeyde bir sonuca ulaştıklarını belirtmişlerdir. Farklı araştırmaların 

sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlığı ve 21. yüzyıl becerilerinin benzer düzeylerde olduğu 

söylenebilir.  

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlığı ve 21. yüzyıl becerilerine sahip olma 

düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Alanyazında bu bulguyu destekleyen 

araştırma sonuçlarına hem medya okuryazarlığı (Aksoy, 2021; 

Demirtaş, 2021; Öztay, 2021; Üztemur ve Avcı 2020; Erişti ve Erdem, 

2018; Yıldırım, 2017; Çepni, Palaz ve Ablak 2015; Aybek ve Demir, 

2014; Ertek, 2013; Kartal, 2013; Aktı, 2011) bağlamında hem de 21. 

yüzyıl becerileri (Aydın, 2021; Canpolat, 2021; Ablak, 2020; Varki, 

2020; Güler ve Tuncel 2022; Tunagür ve Aydın, 2019) bağlamında 

rastlanmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlıkları ile cinsiyetleri arasında anlamlı farklılığın 

olmamasının bir sebebi medya araçlarının cinsiyet farkı gözetmeksizin 

tüm bireylere hitap etmesi olabilir. Alanyazında yapılan pek çok 

araştırma bu araştırma sonucunu desteklemekle birlikte; öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlığı becerilerinin cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşan çalışmalara da 

rastlanmıştır.  Çeliköz ve Çeliköz (2018); Karaman (2016); Uslu, 

Yazıcı ve Çetin (2016);  Güney (2018) erkek öğretmen adayları lehine; 
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Özdemir (2021) ise kadın öğretmen adayları lehine anlamlı bir 

farklılığa ulaşmışlardır.  

Araştırmada elde edilen bir başka sonuç ise sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ortalamaları ve medya 

okuryazarlığı beceri ortalamalarının sınıf düzeyi değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucudur. Alanyazında bu bulguyu 

destekleyen araştırma sonuçlarına hem medya okuryazarlığı 

bağlamında (Erişti ve Erdem, 2018; Karaman, 2016; Uslu, Yazıcı ve 

Çetin, 2016; Çepni, Palaz ve Ablak, 2015) hem de 21. yüzyıl becerileri 

(Çiftçi ve Bakar, 2020; Erten 2019) bağlamında rastlanmaktadır. Bu 

sonuç öğretmen adaylarının çoğunluğunun daha önce medya 

okuryazarlığı dersi almamış olmaları ile ilgili olabilir. Çünkü medya 

okuryazarlığı dersi sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında 2021-

2022 güz döneminden önce zorunlu ders olarak yer almamaktaydı. 

Dolayısıyla öğretmen adayları kaçıncı sınıfta olurlarsa olsunlar seçmeli 

medya okuryazarlığı dersini almadıkları takdirde medya okuryazarlığı 

ile ilgili bir ders almamış olarak mezun oluyorlardı. Nitekim araştırma 

sonucunda araştırma grubunun çok az bir bölümü daha önce medya 

okuryazarlığı dersi aldığını söylemiş ve bu az bölümün hem medya 

okuryazarlığı hem de 21. yüzyıl beceri yeterlik algıları anlamlı bir 

farklılık oluşturmasa da daha önce medya okuryazarlığı dersi 

almadığını söyleyenlerin puanlarına oranla daha yüksek çıkmıştır. Bu 

sonucu destekleyen araştırma sonuçları olmakla birlikte öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin sınıf değişkenine göre 

farklılaştığı sonucuna ulaşan (Öztay, 2021; Özdemir, 2021; Kartal, 

2013) araştırmalara da rastlanmıştır. Ayrıca alanyazında öğretmen 

adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin sınıf düzeyine göre farklılaştığı 

sonucuna ulaşan araştırmalar da (Ablak, 2020; Varki, 2020) 

bulunmaktadır.  

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ve medya 

okuryazarlığı becerilerinin anne ve baba eğitim durumu değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Medya 

okuryazarlığı bağlamında anne eğitim durumu değişkeni açısından 

(Aksoy, 2021; Üztemur ve Avcı 2020; Aybek ve Demir, 2014), baba 
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eğitim durumu değişkeni açısından ise (Aybek ve Demir, 2014) bu 

araştırma ile paralel sonuçlara ulaşmışlardır. 21. yüzyıl becerileri 

bağlamında ise anne eğitim durumu değişkeni açısından (Engin ve 

Korucuk, 2021; Ablak, 2020; Çiftçi ve Bakar, 2020; Varki, 2020); baba 

eğitim durumu değişkeni açısından (Ablak, 2020) araştırmamızla 

benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Bu sonuçların aksine 21. yüzyıl 

becerilerinin (Engin ve Korucuk, 2021; Varki, 2020) baba eğitim 

seviyesi değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı araştırma 

sonuçlarına da rastlanmıştır.   

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hem 21.yüzyıl hem de medya 

okuryazarlığı becerilerine sahip olma düzeylerinin, düzenli olarak takip 

edilen gazete ya da dergi durumu değişkenine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık gösterdiği ve bu farklılığın düzenli olarak gazete ya 

da dergi takip ettiğini söyleyen öğretmen adaylarının lehine olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuca göre düzenli olarak gazete ya da dergi takip 

ettiğini söyleyen öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik 

algıları puanları ve medya okuryazarlığı beceri puanları, düzenli olarak 

dergi ya da gazete takip etmediğini söyleyen öğretmen adaylarına göre 

daha yüksektir.  Alanyazında rastlanan araştırma sonuçları da bu 

sonucu destekler niteliktedir. Güney (2018) araştırmasında sürekli 

olarak gazete takip eden sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlık düzeylerinin gazete takip etmeyenlere oranla daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Demirtaş (2021), araştırmasına katılan 

öğretmenlerin medya okuryazarlık düzeylerinin düzenli olarak gazete 

takip ettiğini söyleyen öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık 

oluşturduğunu belirtmiştir. Benzer bir sonuca Çepni, Palaz ve Ablak 

(2015)’ın araştırma sonucunda da ulaşılmıştır. Çepni, Palaz ve Ablak 

(2015) araştırmalarında günde birden fazla gazete takip eden öğretmen 

adaylarının medya ve televizyon okuryazarlığına ilişkin algılarının 

günlük gazete takip etmeyen ya da yalnızca bir gazete takip eden 

öğretmen adaylarına göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Medyanın birçok önemli mesajı kitlelere gazete aracıyla ulaştırdığı 

düşünüldüğünde, gazeteye tıpkı televizyon ve radyo gibi önemli bir 

görev atfedildiği görülmektedir (Çepni, Palaz ve Ablak, 2015). Bu 

araştırma sonuçlarından yola çıkılarak denilebilir ki, öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlık becerilerinin ve 21. yüzyıl becerileri 
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yeterlik algılarının geliştirilmesi isteniyorsa öğretmen adaylarının 

düzenli olarak gazete ya da dergi takip etmeleri teşvik edilmeli ve 

uygun derslerde bu medya araçları derslere dâhil edilerek öğretmen 

adaylarının deneyimleyerek öğrenmelerine fırsatlar verilmelidir. Bu 

sonuçlardan farklı olarak Karataş (2017) araştırmasında öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin gazete takip edip etmeme 

durumlarına göre anlamlı bir değişim göstermediği sonucuna 

ulaşmıştır. 21. yüzyıl bağlamında alanyazına baktığımızda, Kağıthaneli 

(2022) araştırmasında öğretmenlerin güncel durumu takip etme durumu 

ile 21. yüzyıl öğreten becerileri arasındaki ilişkiye yönelik dört alt boyut 

kapsamında anlamlı bir ilişkiye ulaşmazken; onamacı beceriler alt 

boyutunda güncel olayları takip edenler lehine anlamlı bir farklılığa 

ulaşmıştır.  

Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer sonuca göre sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının hem 21.yüzyıl becerileri yeterlik algıları hem de 

medya okuryazarlık becerilerine sahip olma düzeylerinin daha önce 

medya okuryazarlığı dersi alıp almama durumlarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Her ne kadar 

daha önce medya okuryazarlığı dersini aldığı söyleyen öğretmen 

adaylarının puanları daha fazla olsa da, bu puan farkı anlamlı bir 

farklılık oluşturacak düzeye ulaşmamıştır. Alanyazında bu sonuca 

benzer sonuçlara ulaşan araştırmalara da rastlanmıştır. Güney (2018) 

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, Demirtaş (2021) ise öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin, medya okuryazarlığı 

dersi alıp almama durumlarına göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmada beklenen olası sonuç medya 

okuryazarlığı dersini daha önce aldığını söyleyen öğretmen adaylarının 

lehine anlamlı bir farklılık olacağı yönündedir. Ancak bu çalışmalarda 

daha önce medya okuryazarlığı dersi aldığını söyleyen öğretmen 

adaylarının sayılarının oldukça az olması beklenen bu sonucun ortaya 

çıkmasına engel olmuş olabilir.  Bu araştırma sonuçlarının aksine, 

Aksoy (2021) medya okuryazarlığı dersini almış olan öğrencilerin 

lehine, Yıldırım (2017) ise medya okuryazarlığı dersi alan 

öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 
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Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuca göre sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının hem 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları hem de medya 

okuryazarlık becerilerine sahip olma düzeyleri, izledikleri haberlerin 

farklı haber kanallarında nasıl yer aldığına bakma durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bulunan anlamlı farklılık haber ya 

da bilgileri başka site ve kanallardan kontrol ettiklerini söyleyen 

öğretmen adaylarının lehinedir. Bu sonuca göre izledikleri haberlerin 

farklı haber kanallarında nasıl yer aldığına baktığını söyleyen öğretmen 

adaylarının, hem 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları hem de medya 

okuryazarlık beceri puanları, farklı kanallara bakmadığını söyleyen 

öğretmen adaylarına göre daha yüksektir. İzledikleri haberlerin farklı 

kanallarda nasıl yer aldığına baktığını söyleyen öğretmen adaylarının, 

araştırma ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bireyler olduğunu 

söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Nitekim alanyazına 

baktığımızda, medya okuryazarlığı becerisi ve eleştirel düşünme 

becerisi arasında, düzeyleri değişmekle birlikte pozitif bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşan araştırmalar bulunmaktadır. Eleştirel düşünme ve 

medya okuryazarlığı arasında, Erişti ve Erdem (2018) orta düzeyde 

pozitif, Karaman (2016) doğru orantılı pozitif; Altıntaş ve Şenşekerci 

(2021) düşük düzeyde ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Dolayısıyla eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bireylerin 

medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı becerisi gelişmiş bireylerin 

ise eleştirel düşünme becerilerinin gelişmiş olduğu söylenebilir. Bu 

pozitif ilişki, sosyal bilgiler öğretmen adayları arasında bulunan anlamlı 

farklılığın haber ya da bilgileri başka site ve kanallardan kontrol 

ettiklerini söyleyen öğretmen adaylarının lehine olmasına katkı 

sağlamış olabilir. Dolayısıyla bu araştırma sonucundan yola çıkılarak, 

öğretmen adaylarının hem medya okuryazarlık becerilerinin hem de 21. 

yüzyıl becerileri yeterlik algılarının artırılmasına katkı sağlamak adına 

eleştirel düşünme ve araştırma becerilerinin derslere daha fazla dâhil 

edilmesi gerektiği söylenebilir.  

Araştırmada ulaşılan son sonuca göre sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile medya okuryazarlık 

becerileri arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen diğer değişkenler 

açısından çıkan benzer sonuçlarda bu sonucun ortaya çıkmasında etkili 
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olmuştur denilebilir. Dolayısıyla bu araştırma kapsamında elde edilen 

sonuçtan yola çıkarak denilebilir ki, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl 

becerileri yeterlik algıları arttıkça medya okuryazarlığı becerileri, 

medya okuryazarlığı becerileri arttıkça 21. yüzyıl becerileri yeterlik 

algıları artmaktadır. Dolayısıyla 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları 

puanlarının artırılması noktasında medya okuryazarlığı becerisinin 

önemli bir yer edindiği söylenebilir.  

Araştırma sonuçlarına bakıldığında düzenli olarak gündemi takip eden 

ve izledikleri ya da okudukları haberlerin farklı haber kanallarında nasıl 

yer aldığına bakan öğretmen adaylarının hem medya okuryazarlık 

puanları hem de 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları daha yüksek 

bulunmuştur. Dolayısıyla lisans eğitimindeki derslerinde; öğretmen 

adaylarının dergi ya da gazete gibi farklı medya araçlarıyla düzenli 

olarak gündemi takip etmelerinin teşvik edilmesi, sorgulama, araştırma 

ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması 

önemli görülmekte ve önerilmektedir. 

KAYNAKÇA 

Ablak, S. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları 

21. Yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi, Journal of History School, 48, 3316-334. 

Aksoy, N. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlığı algı düzeyleri ve görüşleri: Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Manisa. 

Aktı, S. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin medya 

okuryazarlığı ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 

Altıntaş, S., ve Şenşekerci, E. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile medya 

okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 

16(2), 1125-1152. 



437 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

Altun, A., ve Pembecioğlu, N. (2018). Ortaokul ve imam hatip 

ortaokulu medya okuryazarlığı. Ankara: Meb Devlet 

Kitapları. 

Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., ve Yaşar, S. (2016). Öğretmen 

adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları 

ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları. 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (40), 160-

175. 

Aybek, B., ve Demir, R. (2013). Lise öğrencilerinin medya ve 

televizyon okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme 

eğilimlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 287-304. 

Aybek, B., ve Demir, R. (2013). The analysis of the levels of media and 

television literacy of high school students in terms of different 

variables. Çukurova University Faculty Of Education 

Journal, 43(1), 46-62. 

Bozkurt, F., ve Coşkun, D. (2018). 21. yüzyıl okuryazarlığı: öğretmen 

adaylarının medya algılarına genel bir bakış. Erciyes İletişim 

Dergisi, 5(4), 493-511. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve 

Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. 

Ankara: Pegem Akademi. 

Canpolat, M. (2021). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ile 

duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişki. Yükseköğretim Ve 

Bilim Dergisi, 11(3), 527-535. 

Celot, P. (2010). Study on assessment criteria for media literacy levels. 

Brussels: Eavi. 

Creswell, J. W. (2012). Educational research, plannıng, conductıng, 

evaluatıng quantıtatıve and qualıtative research. Boston: 

Pearson. 

Çeliköz, N., ve Çeliköz, M. (2018). Öğretmen adaylarının medya ve 

televizyon okuryazarlık düzeyleri. Uluslararası Bilimsel 

Araştırmalar Dergisi, 3(1), 262-274. 

Çepni, O., Palaz, T., ve Ablak, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 438 

 

çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 

10(11), 431-446. 

Çiftçi, B., ve Bakar, M. H. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

21. yüzyıl becerileri yeterlilik algılarının 

incelenmesi:(Nevşehir ili örneği). Kapadokya Eğitim Dergisi, 

1(2), 44-60. 

Demirtaş, E. (2021). Öğretmenlerin medya okuryazarlık düzeylerinin 

çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış 

Yüksek Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü, Ağrı.  

Engin, A. O., ve Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl 

becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi 

Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1081-

1119. 

Erişti, B., ve Erdem, C. (2018). Öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlığı beceri düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri 

arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 

1234-1251. 

Erişti, B., ve Erdem, C. (2017). Development of a media literacy skills 

scale. Contemporary Educatıonal Technology. 8 (3), 249-

267. 

Ertek, Z. Ö. (2013). Sınıf öğretmenlerin medya okuryazarlık 

düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Erten, P. (2019). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik 

algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. 

Millî Eğitim, 49(227), 33-64. 

Güler, Y. ve Tuncel, F. (2022). Beden eğı̇tı̇mı̇ ve spor öğretmen 

adaylarının 21. yüzyıl becerı̇lerı̇ öz-yeterlı̇k algıları. Beden 

Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20 (1), 71-82. 

Güney, B. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya 

kullanımlarının medya okuryazarlık düzeyinde farklı 

değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek 

Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Bursa. 



439 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

Hamarat, E. (2019). 21. Yüzyıl Becerileri Odağında Türkiye'nin Eğitim 

Politikaları. Seta-Analiz (272), 1-21. 

Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy a plan of action. 

Washington: The Aspen Instıtute Communications And 

Society Program. 

Kağıthaneli, P. A. (2022). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerinin 

farklı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış 

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Denizli. 

Karaman, M. K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık 

düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir 

araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Elektronik Dergisi, 4(1), 326-350. 

Karaman, M.K. ve Karataş, A. (2009). Media literacy levels of the 

candidate teachers. Elementary Education Online 8 (3), 798-

808. 

Karataş, A. (2017). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık 

düzeylerinin belirlenmesi ve eğitim fakültelerine yönelik bir 

medya okuryazarlığı eğitim programı tasarısı. 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Kartal, O. Y. (2013). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık 

düzeyleri ile aktif vatandaşlık bağlamında toplum yaşamına 

katılma düzeyleri arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Doktora 

Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Çanakkale. 

Özel, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlığı algılarının incelenmesi, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. 

Özdemir, M. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim 

becerileri ile medya okuryazarlık becerileri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 

Öztay, O. H., ve Öztay, E. S. (2021). Küresel iletişim çağında öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlık ve eleştirel düşünme 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 440 

 

düzeylerinin incelenmesi. Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi, 

11(3), 600-612. 

Scwartz, G. (2011). Literacy expanded: The role of medis literacy in 

theacher education. Teacher Education Quarterly, 111-119. 

Thoman, E. (1999). Skills and strategies for media education. 

Educational Leadership, 56 (5), 50-54. 

Trıllıng, B., ve Fadel, C. (2009). 21st century skılls learnıng for life ın 

our tımes. San Francisco: Jossey- Bass A Wiley Imprınt. 

Tunagür, M., ve Aydın, E. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl 

becerilerini kullanım yeterlikleri. Cumhuriyet Uluslararası 

Eğitim Dergisi, 10(4), 1562-1580. 

Uslu, S., Yazıcı, K., ve Çetin, M. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. Adıyaman 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(23), 356-

378. 

Üztemur, S., ve Avcı, G. (2020). Medya okuryazarlığı becerisinin 

medya okuryazarlık öğretim öz-yeterliklerini yordama 

düzeyi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(2), 651-

672. 

Varki, E. (2020). Öğretmen adaylarının çok boyutlu 21. yüzyıl 

becerileri ile yaratıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Kahramanmaraş. 

Yeşiltaş, E., ve Yılmazer, A. (2021). Eğitimde medya okuryazarlığı ile 

ilgili araştırmalara yönelik bibliyometrik bir analiz. 

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (Eğitim 

Bilimleri Özel Sayısı), 4903-4929. 

Yıldırım, Ş. (2017). Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin medya 

okuryazarlığı eğitimi ile ilgili becerileri ve görüşleri, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. 

Yıldırım, Ş. (2018). Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin medya 

okuryazarlığı eğitimi yeterlikleri ve bu yeterliklerinin bazı 

değişkenlerle ilişkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (41), 

165-182.



441 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

“POPÜLER KÜLTÜR” BAĞLAMINDA 2000 – 2022 YILLARI 

ARASINDA GERÇEKLEŞEN “YENİ” TOPLUMSAL 

HAREKETLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

An Evaluation On “New” Social Movements Between 2000-2022 

In The Context Of “Popular Culture” 

Doç. Dr. Onur TAYDAŞ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi 

onurtaydaş@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5068-8988 

 

1. GİRİŞ   

Toplumsal hareketlerin çok eskilere dayandığı bilinmektedir. Esasen, 

toplumsal hareketlerin varlığına dair; farklı toplumlardaki yöneticilerin 

ya da ezilenlerin söylemleri, karşı çıkışları örnek gösterilmektedir. 

Ezilenlerin bulunduğu dönemde giriştikleri faaliyetler kimi zaman 

efsanevî bir şekilde aktarılırken, ezenler için ise bu durum daha çok afet 

ya da kâbus olarak adlandırılarak aktarılmıştır. Fakat modernleşme ile 

bu süreçler yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu bağlamda 

toplumsal hareketlerle ilgili sistematik analizler 19. yüzyılla birlikte 

başlamış ve ilk dönemlerde “sıradan insan”ların rolüne yoğunlaşılmıştır 

(Çetinkaya, 2008, s. 27). Zaman içinde teknoloji başta olmak üzere her 

konuda yaşanan “değişimler” ve “gelişmeler” toplumsal hareketler 

kavramını da derinden etkileyerek kavramın yeniden şekillenmesine 

neden olmuştur. Toplumsal hareketlerde yaşanan değişikliklerin 

topyekûn bir şekilde gerçekleştiği bilinmektedir. Yukarıdan aşağıya 

bağlanmışlık, aşağıdan yukarıya ise uyum ve pazarlığın bulunduğu bir 

yerde küreselleşmenin işleyişi de dikkat çekmektedir. Burada 

küreselleşmenin uzun mesafeli göç akımları, kıtalar arası telefon 

görüşmeleri, göçmenler aracılığıyla taşınan mallar, hediyeler ya da 

paralar, toplumsal hareketlerin tasarlayıcıları içinde bir nevi bilginin 

pay edilmesi süreçlerini ihtiva etmekteydi (Tilly, 2018, s. 164). 1960’lı 

yıllarla birlikte ise; bu süreçte değişim yaşanmıştır. Özellikle 1960’ların 

ikinci yarısından itibaren kavrama “yeni” ibaresi eklenmiştir. Bu 

noktadan itibaren toplumsal hareketler “eski” ve “yeni” olarak ayrıma 

tabi tutulmaya başlanmıştır. Söz konusu ayrımda ise 1968 yılındaki 
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öğrenci olayları, 1970’li yıllardaki feminist, çevreci, savaş karşıtı 

hareketler rol oynamıştır. Alain Touraine ve Alberto Melucci gibi 

analistlerde “eski” ve “yeni” toplumsal hareketlerin ayrıştıkları 

noktaları netleştirmiştir. Özellikle “eski” olarak nitelen toplumsal 

hareketlerin politik iktidar, gelir dağılımı ya da ekonomik yapılar 

konularına odaklandığına, “yeni” toplumsal hareketlerin ise kimliklere 

yoğunlaştığına vurgu yapmışlardır (Koca, 2020, s. 22-23). Bu anlamda 

Touraine’nin de belirttiği üzere “günümüz toplumunun yapısal ve 

kültürel bir teorisinin geliştirilmesi ve kolektif aktörlerin kimlik inşası 

sürecinin teorik analizi olmak üzere iki temel inşa edildiğini” söylemek 

gerekliliği doğmaktadır. Hatta sivil toplum kavramını ve kolektif 

hareketin sosyal boyutunu da hesaba katmak gerekmektedir (Işık, 2001, 

s. 23).  Bu anlamda toplumsal hareketlerin, bir toplumda meydana gelen 

toplumsal değişim sürecinde itici güç ya da manivela olduğu 

varsayılmaktadır. Öyle ki; toplumsal hareketler neticesinde 

toplumlardaki yasalar, kurum ve değerlerde de bazı değişikler 

yaşanabilmektedir (Kurtbaş, 2017, s. 38-39).  Fakat söz konusu duruma 

gelinebilmesi için belirli bir birikimin yaşanması gerekliliği 

bulunmaktadır. Yani toplumsal hareketlerin, mevcut yaşam şeklini 

değiştirerek yeni bir yaşam şeklini, mevcut dünya görüşünü 

değiştirerek ise yeni bir dünya görüşünü ortaya çıkardığını ya da 

çıkarmak amacıyla meydana geldiğini kabul etmek gerekmektedir. Hal 

böyleyken toplumsal hareketlerde bireysel motivasyonlar da önem 

kazanmakta, bireylerin psikolojik eğilimleri de bu motivasyonları 

etkilemektedir. Ayrıca toplumsal hareketlerin ortaya çıktığı zamanda, 

bir şekilde kendisini şekillendirmeye çalıştığı da bilinmektedir. 

Özellikle düşünce özgürlüğünün görece fazla olduğu toplumlarda bu 

hareketlerin arttığı ve zenginleştiği de düşünülmektedir. Yanı sıra 

modern çağda iletişim ağlarındaki artış, toplumsal hareketlere de şekil 

vermektedir (Aslan, 2016, s. 23). 

Bu anlamda internetin önemli bir yeri bulunmaktadır. İnternet, 

sokaklardaki eyleme katılmayı teşvik etmesinin ötesinde başlı başına 

bir sivil itaatsizlik mecrasına da dönüşmüştür. Nitekim internetin, 

aktivistlerin örgütlenmesine sağladığı olanakların fazlalığı kadar, 

onların iş birliği, koordinasyon ve sorumluluklarının bölünmesine de 

yardımcı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla internet aracılığıyla 
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eylemler, sokaklardan sanala doğru evrilmektedir (Işık, 2001, s. 35). 

Hatta “hem teknolojik hem de politik eylem kavrayışlarındaki 

değişikliklerin, geleneksel örgütsel biçimlerin yok olmasına sebep 

olacağı” söylemi yaygınlaşmıştır. Burada belki de dikkat edilmesi 

gereken bir diğer noktada bu söylemlere ek olarak, medya; örgütsel 

kaynakların bağımsız kaynak olarak üstlendiği rol olarak 

tanımlanmaktadır (Porta & Diani, 2020, s. 218).  

Ancak toplumsal hareketlerde araştırmacıların dikkat çektiği farklı 

başlıkların ya da aktörlerin olduğu da bir gerçek olarak durmaktadır. Bu 

bağlamda kimlik ya da teknoloji kadar dikkat çeken bir diğer unsur da 

kültürdür. Özellikle yeni toplumsal hareketler bağlamında konu ele 

alındığında hareketlerin oluşumu kadar sürdürülmesinde de etkisi 

yadsınamamaktadır. Çünkü kültürel arka planı sağlam olan toplumsal 

hareketlerde, kültürel öğelerin bazılarının ön plana çıkması 

amaçlanabileceği gibi bazılarının da değiştirilmesi 

hedeflenebilmektedir. Bu anlamda toplumsal hareketler, yerleşik 

kültürün iyice oturmasını sağlayabileceği gibi onları değişime de 

yönlendirebilmektedir. Hatta üye kazanma, üyeleri harekete geçirme ve 

etkili stratejileri benimsemek gibi bir nedenle de kültürel ortamları ya 

da onun sahip olduğu vasıtaları da tercih edebilmektedir. Ayrıca kültür, 

herhangi bir toplumdaki siyasi kültürün ve otoriterinin yerini, 

statüsünü, meşruluğunu hatta saygınlığını belirleyen bir unsur olarak da 

görülmektedir. Dolayısıyla toplumsal hareketlerin başarısı da kültürle 

daha doğrusu siyasal kültürle doğrudan etkilidir. Fakat siyasal kültür 

denildiğinde ise söylemlere ve onların yapılarına da dikkat edilmesi 

gereği doğmaktadır. Çünkü söylemlerin kimisi toplumlarda yeterince 

etki göstermez iken, bu söylemler istedikleri amaca ulaşabilmek için 

elitlerin desteğine de ihtiyaç duyabilmektedir. Bu bağlamda 

söylemlerin sahipleri ya da daha düz bir ifadeyle toplumsal hareketlerin 

liderleri, söylemlerini oluştururlarken hem halk kültürünü hem elit 

kültürünü hem de bu kültürlerin özelliklerini gözetmek zorundadır 

(Uysal, 2016, s. 13-15). Belki de burada kültürle ilgili göz ardı 

edilmemesi gereken kavram “popüler kültür”dür. Özellikle sosyal 

medya etkisiyle artan katılımcı kültürün bir parçası olmak isteyen 

bireyler, başlayan yeni toplumsal hareketi önce izlemekte daha sonra 

hareketin eriştiği popülerlik ile bu eylemlerin bir parçası ya da bu 
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eylemlere karşı olmak gibi bir durum sergileyebilmektedir. Hatta ilk 

başta hareketleri destekleyen bazı insanların sonradan taraf değiştirdiği 

ya da karşıt iken sonradan hareketin yanında olduğu durumların da 

varlığı bilinmektedir. Nitekim popüler kültür kavramı karmaşık bir 

kavram olduğu kadar içinde farklı parametreleri de barındırdığı için 

önemli bir kavram olarak değerlendirilmektedir. 

2. Popüler Kültür ve Yeni Toplumsal Hareketler 

Popüler kültür kavramı üzerine çok farklı tanımlamalar ve tartışmalar 

yıllardır süregelmektedir. Popüler kültürün kökeninden çok, tam olarak 

ne olduğu konusunda yapılan bu tartışmaların odağında popüler 

kültürün kapsamı ve muhtevası yatmaktadır. Konuyla ilgili çalışan 

araştırmacıların kimisi popüler kültüre dair olumsuz görüşler 

bildirirken, kimileri ise popüler kültüre dair olumlu görüşler 

paylaşmaktadır. Her ne kadar popüler kültüre dair her konuda tam bir 

mutabakat sağlanamasa dahi, popüler kültürün modernleşme ile artan 

bir kültür olduğu savı, yayın olarak kabul görmektedir. 

Einsenstadt (2007, s. 19) 19. yüzyılla birlikte insanların kırsaldan kente 

göç etmeleriyle birlikte kent yaşantılarının ortaya çıktığını, kent 

yaşantılarının ise modern toplumların başlangıcı olduğunu ileri 

sürmektedir. Ona göre kent yaşantısının bir uzantısı olarak algılanan 

modern toplumların en büyük özelliği ise “popülist” olarak 

adlandırılmalarıdır. Williams (1993, s. 9) ise yine 19. yüzyılda 

Avrupa’daki endüstrileşmeyle birlikte başlayan ekonomik, sosyal ve 

siyasal alanlarda da hızlı bir değişim yaşandığına vurgu yapmaktadır. 

Hatta bu dönemde hızla şehir yaşantısına geçen Avrupa’da üst kültüre 

dair, şeref, aristokrasi başta olmak üzere birçok değerin yerini; para ve 

zekânın önemli olarak kabul edildiği yeni bir değerler sistemine 

bıraktığını savunmaktadır. Williams’ın işaret ettiği başlangıçta 

Avrupa’da kabul gören bu yeni kabulün popüler kültürün başlangıcı 

olduğu da ileri sürülmektedir.  

Tüm bu söylenenlerin tersine popüler kültürün halk kültürü olduğunu 

söyleyen düşünürler de bulunmaktadır. John Fiske’nde içinde 

bulunduğu bu düşünürler popüler kültürün halk kültürüyle eş olduğuna 

vurgu yapmaktadırlar. Hatta Fiske, popüler kültürün, kültür endüstrileri 

tarafından üretilmediğini, tamamen halk tarafından üretildiğini 
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savunmaktadır. Ayrıca popüler kültürün bir direniş kültürü olduğunu 

belirtmekle kalmayıp, söz konusu direnişin de semiyotik ve sosyal 

olmak üzere iki başlıkta gerçekleştiğini belirtmektedir. Anlamlar, 

zevkler ve sosyal yaşantı üzerindeki direnişi “semiyotik direniş” olarak 

tanımlamakta ve sosyo-ekonomik yaşantıdaki dönüşümle de 

bağdaştırmaktadır. Fakat her ne şekilde olursa olsun Fiske, bu iki 

kavramın aynı şey olduğunu ifade ettiğini ileri sürmektedir.  Bu nedenle 

de Fiske, popüler kültür ürünlerinin halkın tek tipleşmesine karşı 

sürdürülen direniş olduğunu söylemektedir (Storey, 2000, s. 36). 

Mattelart’ta yine hâlihazırda mevcut olan egemenliğe karşı direnenlerin 

kültürü olarak popüler kültürü tanımlamaktadır. Ayrıca Mattelart bu 

tanımlamayı yaparken, popüler kültürün hiçbir zaman kendiliğinden 

oluşmadığını aksine egemen ideolojiye karşı direnişçiler tarafından 

oluşturulduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla Mattelart, popüler 

kültürü her ne zaman ve her ne şekilde olursa olsun egemenlik kurmaya 

çabalayan tüm sistemlere karşı bir mücadele şekli olarak açıklamaktadır 

(Erdoğan & Alemdar, 1994, s. 110-112). 

Popüler kültürü özellikle Ortadoğu toplumları üzerinden yorumlayan 

Zubaida ise, bu toplumlarda devletin temsil ettiği kültüre karşı popüler 

kültürün bir direniş sergilediğini vurgulamaktadır. Öyle ki Zubadia bu 

anlamda popüler kültürün bir başkaldırı, bir karşı çıkma, devlet ve 

kültür endüstrilerine karşı sergilenen bir tavır alanı olduğunu ifade 

etmektedir (Aktay, 2001, s. 38-39). Elbette ki araştırmacıların burada 

vurguladıkları “tavır” ya da “direniş” olarak belirttikleri şey, bir 

toplumsal hareket değildir. Ancak toplumsal hareketlerin başlandığı 

nokta ile “popüler” bir hale geldiği noktaya dikkat edilmesi gerekliliği 

bulunmaktadır. Zira insanlar, bulundukları toplumda meydana gelen 

eylemlere, kendilerinin de katılmak istedikleri ya da rahatsız oldukları 

bir duruma karşı bile olsa bu eylemlere, ilk başladığı anda belirli bir 

mesafede durmaktadırlar. Ancak hareketin zamanla etkinliği ya da gücü 

arttığı andan itibaren, bu hareketin içinde de yer almak istemektedirler. 

Belki de burada toplumsal hareketin “popülerliğinin” artması bir neden 

olarak algılanmaktadır. Bu anlamda popüler bir olayın içinde olmak ve 

orada olduğunu, harekete destek verdiğini ifade etmek isteyen kişiler 

farklı yöntem ve araçlara da başvurabilmektedir. 
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Sosyal medya bu araçlar içinde ayrı bir yere sahiptir. Çünkü sosyal 

medya artık, toplumsal hareketlerin kimi zaman organize edildiği, kimi 

zamanda sürdürüldüğü bir yer olarak durmaktadır. Hatta Rheingold 

başta olmak üzere teknolojiye dair pozitif bakış sahibi birçok düşünür, 

“yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal hareketlerin örgütlenmesi ve 

stratejisini tamamıyla yeniden şekillendirdiğini” iddia etmektedir. 

Ayrıca toplumsal hareketlerde yer alan eylemcilerin “kitle iletişim 

araçlarına karşılık verdiği” de belirtilmektedir. Esasen, internet başta 

olmak üzere mobil iletişim araçlarının da bireyleri daha önceki 

toplumsal ilişkilerden ve pratiklerden ayıracak derecede güçlü olduğu 

kabul edilmektedir (Tilly, 2018, s. 165-166). Dolayısıyla bu gücün, 

toplumsal hareketlerde etkin olması da yadırganmamaktadır.  

Şimdi bu noktadan hareket edilecek olur ise; yeni toplumsal hareketlere 

dair internet tabanlı teknolojilerde yapılan paylaşımların farklı bir 

önemi olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Çünkü toplumsal 

hareketlerle ilgili sıklıkla vurgulanan temel konuların başında gelen 

onların birer “kültür” öğesi olarak görüldüğüdür. Nitekim toplumsal 

hareketlerin en önemli yönünün kültürel boyutu, kitle iletişim araçları 

tarafından yönlendirilen popüler kültür ürünleriyle de ilişkili olduğu 

sosyal medyanın da bu anlamdaki gücü, tartışılması gereken en temel 

konuların başında gelmektedir. Özellikle 2000 sonrasında meydana 

gelen toplumsal hareketlere de bakıldığında sosyal medyanın bu 

toplumsal hareketlerde üstlendiği rol önem arz etmektedir. Zira dünya 

genelinde artan nüfus, iç huzursuzluklar, pandemi, savaşlar, 

demokratikleşme, eğitim gibi birçok faktör 2000 sonrasında toplumsal 

hareketlerin sayıca artmasına sebep olmuştur. Yaklaşık 23 yıl içinde 

farklı ülkelerde gerçekleşen ve literatürde yer alan 100’ün üzerinde yeni 

toplumsal hareket bulunmaktadır. Ancak çalışmada 2000 – 2022 tarih 

aralığında gerçekleşen on yeni toplumsal hareketteki sosyal medya ve 

popüler kültür öğelerinin kullanımlarına odaklanılmıştır. 

3. 2000 – 2022 Yılları Arasında Gerçekleşen “Yeni” Toplumsal 

Hareketler  

2000’li yıllarda internetin yaygınlaşmasına ek olarak teknolojik 

ilerlemeler birçok yeniliği de hayatımıza sunmuştur. Bu yeniliklerden 

biri de toplumsal hareketler sahasında olmuştur. Bu durumu Çoban 
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(2014, s. 14) “eylem repertuarını yeni medya ve sosyal medya 

temelinde yeniden kurgulanmakta, geçmiş deneyimlerden alınan 

öğelerle melezleştirerek yeni iletişim ve eylem pratiklerini 

sunmaktadır” şeklinde özetlemektedir. Ayrıca Howard’ın çalışmasına 

da atıf yaparak Mısır ve Tunus’ta meydana gelen hareketleri, bu 

hareketler süresince sosyal medyanın kullanımını ve bu kullanımla 

birlikte bir nevi sosyal medya devrimi yaşandığına işaret etmektedir. 

Hatta Facebook, Twitter, YouTube başta olmak üzere birçok mecranın 

aktif kullanıldığını belirtmektedir. Yine Howard’ın çalışmasında 

eylemcilerin Facebook’ta planlama yaptığını, Twitter’da 

örgütlendiğini, dünyaya ise YouTube aracılığıyla duyurduğunu, bu 

anlamda hareketlerin sosyal medya devrimi olarak görüldüğünü 

yinelemektedir. Bu anlamda bazı toplumsal hareketlere yakından 

bakmak, onları tanımlamak ve onlardaki duruma eğilmek 

gerekmektedir. 

3.1. Flash Mob Hareketi (2003)  

Toplumsal hareketlerde hiçbir siyasal amaç taşımamasıyla bilinen 

Flash Mob Hareketi, 2003 yılında ilk kez Manhattan’daki Harper’s 

Magazine Dergisinin Editörü Bill Wasik tarafından organize edilmiştir. 

Farklı ülkelerde değişik zamanlarda yansımaları görünen hareket 

Türkiye’de 2007 yılında Kanyon Alışveriş Merkezinde “Kanyon’da 

Halay” adıyla gerçekleştirilmiştir. Sosyal bir aktivite temeline 

yerleştirilen bu eylemlerdeki amaç birlikte dans etmektir. Birbirini 

tanımayan bireylerin belirtilen saatte belirtilen yerde bir araya gelerek 

dans etmeye, kitap okumaya vb. gibi faaliyetlere başlaması, aynı 

zamanda da bitirmesi üzerine kurulu eylemlerde planlamalar, 

çoğunlukla sosyal medya aracılığıyla yapılmıştır. Eylemlerdeki temel 

amaç planlamaların ve etkinliğin gerçekleştirilmesi üzerine 

kuruluyken, zaman içinde “Aniden Toplanmak” olarak çevrilebilen 

Flash Mob Hareketi sonlanmıştır (https://tr.wikipedia.org, Erişim 

Tarihi: 01.10.2022). 

3.2. Occupy the Wall Street (Wall Stret’i İşgal Et) Hareketi 

(2007)  

17 Eylül 2011 yılında New York’taki “Özgürlük Medyanı”nda 

başlatılan harekete dünyanın farklı ülkelerinden de katılım sağlanmıştır. 
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Amerika’da 100’den, dünya genelinde ise 1500’den fazla şehre yayılan 

hareketin ortaya çıkma nedeni, büyük bankaların ve uluslararası 

şirketlerin demokratik süreçlerdeki yıpratıcı etkisine yöneliktir. Ayrıca 

hareket Wall Street’in ekonomik çöküş yaratmadaki gücüne de bir 

savaş ilanı niteliği taşımaktadır. Mısır ve Tunus’taki ayaklanmaları 

ilham alan bu eylem ile adil olmayan ekonomi kurallarını yazarak, 

geleceğimizi engelleyen en zengin %1’lik kesime, karşı koyulmak 

istenmiştir.  OccupyWallSt.org, bu hareket için en güvenilir çevrimiçi 

kaynak olarak bilinmektedir. Fikir ilk olarak Adbusters’ın kurucusu 

olan Kalle Lasn ile derginin editörü Micah White’ın telefon görüşmeleri 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Occupy isimli Twitter hesabı 

@OccupyWallStNYC adıyla oluşturulduktan sonra ilk tweet ise 

#OCCUPYWALLSTREET etiketiyle Micah tarafından gönderilmiştir. 

Bu fikir işgalin ilk günü için organize olan yaklaşık olarak 200 kişi 

tarafından New York’ta ele alınmıştır. 2012 yılında protestonun sona 

ermesinden sonra bazı kişiler hâlâ sosyal medya hesaplarını kullanmaya 

devam etmektedir. Ancak bu hesaplar eylemin yaratıcı ve kurucuları 

tarafından yönetilmemekle birlikte, eylemin ruhunu yansıtmayan 

gündem oluşturmaları neticesinde çelişkiye uğramaktadır 

(OccupyWallSt.org, Erişim Tarihi: 01.10.2022). 

3.3. Change Org Kampanyaları Hareketleri (2007)  

Change.org; bir imza kampanyası toplama organizasyonu olarak 

bilinmektedir.  Dünyada 300 milyon, Türkiye’de ise 12 milyon 

kullanıcısı bulunmaktadır. Tanınırlığı fazla olan bu organizasyon; kadın 

haklarından, hayvan haklarına kadar pek çok farklı konu üzerinden her 

ay ortalama olarak 3 bin 500 imza kampanyasını organize etmektedir. 

Kuruluşun amacı; değişim arzulayan bireylerin, istedikleri değişimi 

gerçekleştirmek amacıyla diğer insanlara bir platform sunmak ve bu 

platformu sosyal medya kanalları üzerinden güçlendirmeleri için destek 

vermektir. İnternet kullanıcısı olan herkesin erişebildiği bu platform ile 

Change.org kuruluşu üzerinden hemen herkes görmek istediği değişim 

için bir kampanya başlatabilmektedir. Önemli olan anlaşılır bir metin 

ve doğru planlanan hedef ile kısa ve net olarak insanlara 

seslenebilmektir. Dolayısıyla change.org insanların dijital aktivizm 
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yapmalarına olanak sağlayan sosyal bir girişim olarak 

betimlenmektedir (İlbeyli, 2019).  

3.4. Arap Baharı (25 Ocak) Hareketi (2010) 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde rejim, yönetim, yönetici 

değişimlerine yönelik; protesto, ayaklanma, devrim, başkaldırı olarak 

Arap halkı tarafından başlatılan eylemlerin geneline “Arap Baharı” 

hareketi denilmektedir. Bu eylemler ilk olarak uzun süredir işsiz olan 

ve geçim sıkıntısından dolayı seyyar satıcılık yapmak zorunda kalan 

üniversite mezunu Muhammed Buazizi adlı gencin zabıta tarafından 

tokatlanması ve mallarına el konulması sonucunda kendini yakması ile 

başlamıştır. Ardından ayaklanmalar Mısır ve Libya’ya sıçramış ve 

domino etkisi yaratarak Fas, Cezayir, Bahreyn, Ürdün ve daha pek çok 

Ortadoğu ülkesini de etkisi altına almıştır. Bu hareket üzerinde sosyal 

medyanın kitleleri örgütleme, bir araya getirme ve ortak hareket etme 

noktasında etkileri göz ardı edilemez. Öyle ki popüler yaklaşımlar 

bundan dolayı hareketi “Facebook Devrimi ve Twitter Devrimi” olarak 

nitelendirmiştir. Elbette sosyal medya başlı başına hareketi 

gerçekleştiren araç olmamakla birlikte; eskiden kullanılan fısıltı, gizli 

örgütlenme gibi unsurlar burada sosyal medya ile yerini sohbet odaları, 

forum ve bloglara bırakmıştır. Bu sayede de gelişmelerden her an 

haberdar olunmakta ve sosyal platformlar köprü görevi kurarak, 

tamamlayıcı roller üstlenmektedir (https://www.tuicakademi.org/, 

Erişim Tarihi: 05.10.2012). 

3.5. Indignados (Öfkeliler) Hareketi (2011) 

15 Mayıs 2011 tarihinde İspanya’da gerçekleşen harekete yaklaşık 

olarak, 2,2 milyon insanın katıldığı düşünülmektedir. İspanya’nın 58 

farklı kentinde neredeyse bir ay kadar süren eylemlerin temel hedefi 

hükûmet politikaları olmuştur. Hareketin planlanmasının ve 

başlangıcının “Şimdi Gerçek Demokrasi” anlamına gelen Democracia 

Real ya-DRY isminde bir Facebook sayfası üzerinden yapıldığı 

bilinmektedir. Facebook’ta açılan bu sayfadan 15 Mayıs’ta hükûmet 

tarafından yürürlüğe alınması planlanan kemer sıkma politikalarına ek 

olarak ülkedeki yolsuzluğa dair mücadeleyle ilgili uygulamaların 

yetersizliğine karşı bir gösteri yapılması için çağrıda bulunulmuştur. 

Yapılan bu çağrı kısa sürede birçok insana ulaşmış ve gösteriye 
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beklenilenin üzerinde bir katılım sağlanmıştır. Ancak bir süre sonra 

gösteriler sona ermiş ve sadece 50 kişi Madrid merkezde bulunan 

Puerta del Sol meydanına çadır kurarak, orada konaklamaya 

başlamıştır. Eylemlerin kısa sürede İspanyol polisi tarafından 

engellenmesi üzerine eylemciler bu seferde sosyal medya üzerinden 

örgütlenerek bir ay sürecek olan protesto kamplarını kurmuşlardır. İki 

İspanyol üniversite mezunu tarafından kurulan “DRY” sayfasında 

devlet politikaları ve ekonomik krizden etkilenen herkesi temsil etme 

noktasında, bireyleri örgütlemek amacıyla olağanüstü bir çaba sarf 

edilmiştir. Ancak bu aşamada da polis engeline takılan eylemciler, bu 

seferde eylemlerini Twitter’a taşımıştır. Twitter’da #nonosvamos 

(gitmiyoruz) ve #15M etiketleriyle destek çağrıları Indignados eylemi 

için devam etmiştir. Fakat sonraki süreçte de çevre ve fiziki şartlar 

engellerine takılan eylemciler 19 Haziran’da kampları kaldırmış, 22 

Temmuz’da ise 250 bin kişilik bir gösteri daha meydana getirmiştir. Her 

defasında polis engeliyle karşılaşan eylemciler, sosyal mecralarda 

örgütlenerek “Öfkeliler Yürüyüşleri” ve “Sol” meydanında toplantılar 

yapmaya devam etmişlerdir (Özdemir, 2015). 

3.6. Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) Hareketi 

(2013) 

Amerika’da polislerin kimi zaman siyahi vatandaşlara karşı orantısız 

güç kullandığı, onların da bu durumdan mağdur olduklarına dair 

haberlere yer verilmekte, bu konuyla ilgili; araştırmalar yapılmakta, 

veriler sunulmakta, hatta bazı elim olaylar beyaz perdeye dahi 

taşınmaktadır. Amerika’nın kronik sorunlarından biri olan bu duruma 

karşı ülke içinde farklı girişimler yapılmakta, zira siyahiler kadar diğer 

ırk mensubu insanlarda bu olaylardan rahatsız olmaktadır. Zaman 

zaman belirli bir olay üzerinden başlayan protestolara da rastlamak 

mümkündür. Bilhassa #blacklivesmatter etiketiyle tanınan ve son 

yıllarda böyle bir olay gerçekleştiğinde en hızlı organize olan grubun, 

bu konuyla ilgili etkisi ve gücü gün geçtikçe büyümektedir. 

Siyahların Hayatı Değerlidir şeklinde çevrilebilen organizasyon Alicia 

Garza, Patrisse Cullors ile Opal Tometi isimli üç kadın tarafından 2013 

yılında Travyon Martin isimli silahsız bir gencin polis memuru George 

Zimmerman tarafından öldürülmesi sonrasında mahkemede suçsuz 
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bulunmasıyla ile birlikte kurulmuştur. Olaydan sonra da etkinliğini 

sürdüren bu organizasyon yıllar içinde daha fazla bilinir hale gelmiştir. 

Özellikle 2020 yılında Siyahi George Floyd’un bir polis memuru 

tarafından öldürülmesi ile popülerliği daha da artmıştır. Polis şiddetine 

maruz kalan George Floyd defalarca kez “nefes alamıyorum” demesine 

rağmen polis memuru tarafından boğazına basılarak öldürülmüştür. Bu 

olayın basında yer bulmasının hemen ardından ülkedeki protesto 

gösterileri zirveye taşınmıştır. #icantbreathe etiketiyle başlatılan ve 

geniş çaplı bir yankı uyandıran bu hareket ile ırkçılık ve polis şiddetine 

karşı da kampanyalar başlatılmıştır. Hareketin başlatıcılarına göre bu 

eylem sadece sosyal medyada yayılıp, diğer insanları uyarmakla 

kalmamış aynı zamanda iktidarı dönüştürerek, elde edilen başarı ders 

kitaplarında yer alacak kadar önemli bir boyuta ulaşmıştır 

(https://www.bbc.com/, Erişim Tarihi: 07.10.2022). Medya ve spor 

dünyası başta olmak üzere magazin dünyasının hatta iş ve politik 

yaşamın önemli isimlerinin de #icantbreathe etiketli tişörtler giyerek 

destek verdiği harekette, Twitter’ın kullanımı kadar, popüler kültürün 

de izleri çok rahat görülmektedir. Özellikle gösterinin bir parçası olmak 

isteyen bireylerin, hızlıca #icantbreathe yazılı tişörtlerden alıp, sosyal 

medya hesaplarından paylaştıkları, gönderilerinde bu etikete yer 

verdikleri de bilinmektedir. Hatta Twitter üzerinden yapılan 

paylaşımlarda #blacklivesmatter etiketinin kullanıldığı, bu isimle daha 

önceden kurulmuş olan hesabında üye sayısının arttığı bilinmektedir. 

3.7. Yellow Jackets (Sarı Yelekliler) Hareketi (2018) 

17 Kasım 2018 tarihinde Fransa’da akaryakıt zammından rahatsızlık 

duyan vatandaşlar tarafından başlatılan ve yaklaşık 300 bin insanın 

katılımıyla gerçekleşen bu harekette; araç yakmadan, yağmalamaya 

kadar birçok eylem gerçekleştirilmiştir. Özellikle banliyölerde 

gerçekleşen bu eylemler yakın tarihte gerçekleşmiş olan Nuit Debout 

(Geceleri Ayakta) eylemlerini de hatırlatmıştır. Zira Fransa’da da tıpkı 

dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi birçok toplumsal hareket 

gerçekleşmiştir (Yıldırım & Öztürk, 2020, s. 103). Ancak bu hareket 

diğerlerinden farklı olarak Fransa için düşünüldüğünde etkisi, katılımı 

ve süresi görece fazla olmuştur.  
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Sarı Yelekliler Hareketi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 

hükûmeti döneminde yapılan zamları protesto etmek amacıyla Paris’in 

en işlek caddesi olan Champs-Elysees’de hafta sonları düzenlenmeye 

başlanan bu hareketin izleri, eskisi kadar güçlü olmasa bile günümüzde 

de devam etmektedir. Eylem, Priscillia Ludosky isimli Fransız bir kadın 

tarafından, sosyal ağlar üzerinden zamları protesto eden bir kampanya 

organize etmesiyle başlamıştır. Daha sonra ise Ludosky’nin organize 

ettiği kampanyaya yaklaşık olarak 870 bin katılım sağlanmıştır. Sosyal 

medya üzerinden organize edilen bu eylem kısa süre sonra sokaklara 

hatta caddelere taşmış ve ülke genelinde eylemlere dönüşmüştür. 

Sosyal medyanın birincil aktör olarak yer aldığı bu eylemlerde, daha 

önceden herhangi bir eyleme katılma ya da eylem hazırlama konusunda 

bir fikri veya tecrübesi olmayan kişiler ya da gruplar yaş, cinsiyet, siyasi 

görüş ayrımı gözetmeksizin bir araya gelerek dev protestolar 

sergilemiştir. Protestolar devam ederken eylemciler, 17 Kasım’da ilk 

ulusal imzayı atmışlar ve bu tarih itibariyle her Cumartesi toplanmaya 

devam edeceklerini bildirmişlerdir (Koyuncu & Gökkuş, 2019).  

Günümüzde de hala devam eden eylemlerde medya karartması veya 

sansür konusu da Sarı Yelekliler tarafından eleştirilen konular arasında 

yer almaktadır. Medyanın kendilerini konu alan haberlere yer 

vermemesini ya da haberlerin sansürlendiğini düşünen eylemciler, 

geleneksel medyadan ziyade sosyal medyayı aktif olarak 

kullanmışlardır. Sosyal medyayı tercih etmelerini ise, bu mecrada 

kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini, nerede olduğu fark etmeksizin 

konvansiyonel medyanın yeni toplumsal hareketlerin genelinde gücün 

yanında yer alması şeklinde ifade etmektedir (Kırık & Toktay, 2020, s. 

336). 

3.8. Güney Afrika İşsiz Halklar Hareketi (2019) 

Güney Afrika İşsiz Halklar Hareketi, Durban Grahamstown ve 

Limpopo Eyaletinde kolları olan bir toplumsal harekettir. Çoğunlukla 

İşşizler Hareketi ya da UPM olarak bilinen bu hareketin örgütsel bir 

yapısı bulunmaktadır. Ayrıca Afrika Ulusal Kongresi hükûmetini sert 

bir şekilde eleştiren bu örgüt ya da hareketin mensupları öğrenci 

birlikleriyle de beraber hareket etmektedir. Aşağıdan yukarıya doğru 

bir demokrasi anlayışını savunan bu örgüt, Güney Afrika Hükûmeti’nin 
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15 Temmuz 2009 yılında tüm işsiz vatandaşları için 1.500 Güney 

Afrika Randı vermeyi kabul etmemesi üzerine organize olarak 22 

Temmuz 2009 yılında eylemlerine başlamıştır. Eylemlerin ilk başladığı 

zaman Dr. Pixley Kaseme Caddesindeki Dama ve The Workshop’taki 

Pick’n’Pay süpermarketleri hedef alınmıştır. Markete gelen eylemciler, 

raflardaki ürünleri yemiş, ancak ödeme yapmayı reddetmiştir. Yaklaşık 

50 kişinin tutuklanmasına, o dönem hareketin başkanlığını yapan 

Nozipho Mteshana’nın 18 ay ev hapsine çarptırılmasına rağmen 

sonradan da devam etmiştir. İki yıl boyunca devam eden hareket 

ülkedeki işsizlik sorununun dışında, yolsuzluklar, öğrenci hakları vd. 

birçok konuda da fikir bildirmiştir (https://en.wikipedia.org/, 2021). 

3.9. Health At Every Size (Her Ölçüde Sağlık) Hareketi (2020) 

Sağlıklı yaşamı ve bunun için yapılması gerekenleri toplum fertlerine 

aşılamak için 2003 yılında Boyut Çeşitliliği ve Sağlık Derneği 

tarafından benimsenen bir dizi ilkenin tüm toplumlarda uygulanmasını 

amaçlayan hareketin temel amacı toplumu sağlık konusunda 

bilgilendirmektir. Vücut kitle endeksinin sağlık için çok yerinde bir 

gösterge olmadığını, kilonun elbette ki bazı durumları gösterdiğini 

ancak tamamen bireylerin sağlık durumunu açıklamaya yardımcı 

olmadığını dikkat çekmeye çalışan hareket, uzun yıllardır sürmektedir 

(Green, 2020). Sağlıklı olmak için ya da sağlıklı kalmak için diyetlerin 

uygulanmaması gerektiğini, diyetlerin sanıldığının aksine 

zayıflatmaktansa insanlara kilo aldırdığını, savunmaktadır (Schons, 

2022).  Hareket savunucuları ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden 

paylaşımlarını yapmakta, hareketin yaygınlaşması adına hazırlanan 

kitap, dergi, broşür hatta videoları yine bu mecralardan paylaşmaktadır. 

Facebook üzerinde yoğun olarak takip edilen hareketin temsilcileri yeni 

barış hareketi olarak açıkladıkları bu süreci, insanların kendi bedenleri 

ve görünüşleriyle barışmaları için sürdürdüklerini ifade etmektedirler.  

3.10. Brights (Haklar) Hareketi (2021) 

2003’ten beri sürdürülen ve Brights olarak adlandıran bir hareket olarak 

bilinmektedir. Hareket temsilcileri kendilerini felsefi olarak natüralist 

şeklinde tanımlamaktadır. Bu hareketin temsilcileri kamu 

politikalarının doğaüstü doktrinlere dayandırılmasına karşı çıkarak, 

lâikler olarak da adlandırılmaktadırlar.  Harekete katılım sağlayan 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Brights_hareketi&action=edit&redlink=1
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üyelerin büyük çoğunluğu kendilerini ateist, antiteist, hümanist (daha 

çok seküler hümanist), özgür düşünür, natüralist, materyalist veya 

fizikalist, agnostik, şüpheci hatta natüralist panteist olarak tanımlayan 

kişi veya gruplardan oluşmaktadır. Ancak tüm bunlara karşın, bu kişi 

ve gruplar kendilerini "hareket tanımlanmış herhangi bir inançla ilişkili 

değildir" şeklinde ifade etmektedir. Özellikle kurmuş oldukları Brights 

ismindeki internet sitesi üzerinden amaçlarının "akıl topluluğunun" 

sözlüğüne parlak şemsiye terimini dâhil etmek olduğunu 

belirtmektedirler. Brights hareketi, 2006 yılının sonlarına doğru The 

God Delusion, Breaking the Spell, God Is Not Great, The End of Faith 

ve Letter to a Christian Nation gibi bir dizi kitap yayınlayarak, “Yeni 

Ateizm” olarak tabir edilen bir başlıkta kendini konumlandırmaya 

başlamıştır. Hatta bu süreçte medyada kendisiyle ilgili tartışmalar 

sürerken büyümeye devam etmiş ve üye kayıtları daha da artmıştır. 

Günümüzde ise Brights hareketine, 204 ülke ve bölgede 78 binden fazla 

kişi destek vermektedir (https://en.wikipedia.org, 2022). Hareket, daha 

çok kendini ve amaçlarını sosyal medya üzerinden tanıtma yoluna 

gitmekte ve sosyal medyayı araç olarak kullanmaktadır. 

SONUÇ 

Teknolojinin insan yaşamındaki etkisi yadsınamayacak bir 

büyüklüktedir. Sadece insanın yaşama şeklini değil, onun davranış ve 

tutumlarını da değiştirdiği bir gerçektir. Bu anlamda kültürel bir öğe 

olarak görülen toplumsal hareketlerin 1960’lardan itibaren geçirdiği 

dönüşüm sürecinde medyanın etkisi yadsınmamalıdır. Öyle ki ister yeni 

ister eski toplumsal hareketler olsun bunların da kültürel bir eklenti ve 

kültürel kodlara sahip oldukları gerçeğinden hareket edilecek olur ise; 

bu hareketlerin kitle iletişim araçları vasıtasıyla duyurulması 

sonucunda hareketlerin popülerleşmesinde kitle iletişim araçlarının rolü 

ve katkısı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan yeni toplumsal hareket olarak 

tanımlanan ve 1960’ların sonlarına doğru “kimlik” özelinde 

gerçekleşen hareketlerin, modern yaşamın bir uzantısı olduğu yaygın 

olarak kabul görmektedir. Genellikle aktivist olarak tanımlanan 

eylemcilerin birer figür haline dönüşmesi, kapitalist ekonomide o 

figürlere ait metaların satılması, pazarlanması da olağan bir durum 

olarak görülmektedir. Ayrıca kimi zaman metalaşan şeyler sadece 
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aktivistler olmamakta; hareketler, hareketlere özgü eşyalar, simgelerde 

bu süreçten payını almaktadır.  Yeni toplumsal hareketler gerçekleştiği 

sürece topluma bir nevi gösteri sunulmaktadır. Bu gösteride yer almak 

isteyenler de en az hareketin başarıya ulaşması için destek verenler 

kadar süreçte etkin olabilmektedir. Sözü edilen bu durumda sosyal 

medya araçlarını ayrı bir yere konumlandırmak gerekmektedir. 

Özellikle yeni toplumsal hareketlerin yaklaşık son 20 yılı sosyal medya 

üzerinden sürdürülen faaliyetler, kampanyanlar, organizasyonlar, bu 

mecralarda paylaşıma sunulan içerikler damga vurmuştur. Nitekim 

sosyal medyanın katılım kültürüyle olan bağlantısı, kendilerine has 

gündemdekiler, öne çıkanlar, trendtopicler gibi tanımlamalar ile 

içerikleri kategorize etmesi, takipçi ve beğeni sayılarının artması, hatta 

bazı etiketlerin özelikle ön planda olduğu dönemde farklı amaçlar 

içinde kullanılması gibi durumlarda gündeme gelebilmektedir.  

Bundan ötürü toplumsal hareketlerde sosyal medyanın gücü kadar 

popüler kültür ile olan bağlantısının da daha net ortaya konacağı 

araştırmalar, ilerleyen zamanda bu ve benzer çalışmalara katkı 

sağlayacaktır. 
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Özet 

Yeryüzündeki bazı yer şekilleri dikkat çekici olduğundan efsaneleşerek 

kültürel bellekte iz bırakmıştır. Eskiden beri insanlar bu oluşumların 

neden ve nasıl oluştuğunu düşünmüş, anlayamadığı durumlarda 

yeryüzündeki oluşumlar şekillerine göre bazen bir hikâyeyle birlikte 

efsaneleşmiştir. Bu yer şekillerinin yarattığı etkiyle gerçeküstü kültürel 

bağlar sonucunda oluşan anlatılar sözlü ortamda yayılarak gelişmiş ve 

zamanla bunlardan bazı yerler ziyaret, anma, gezi mekânları haline 

gelmiştir. Herhangi bir jeolojik süreci, olayı ya da farklı bir özelliği 

ifade eden kaya, mineral, fosil topluluğu, yapı, istif, yer şekli veyahut 

arazi parçasına jeosit, aynı veya farklı türden jeositlerin topluca 

bulunduğu, yaya gezme mesafesinden küçük olmayan alanlar ise 

jeopark olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma jeositler etrafında efsanelerin 

katkısı olsun veyahut olmasın çağdaş gezi mekânları projesini 

oluşturmayı teklif etmiştir.  

Giresun ili fındık tarımına bağlı bir ekonomiye sahipken son yıllarda 

buna turizm faaliyetleri eklenmek istenmiştir. Ancak yörenin iklim 

özellikleri nedeniyle ülkemizdeki popüler turizm faaliyeti olan kıyı ve 

deniz turizmi yörede gelişememiştir. Bu nedenle potansiyel oluşmamış 

ve eski turizm faaliyeti yaylacılıkla ve şenliklerle sınırlı kalmıştır. İlin 

ekonomisini canlandırmak maksadıyla turizmin sürdürülebilirliği ve 

çeşitlenmesi için yeni projelere ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda jeolojik 

doğal mirasın ve doğal turizm kaynağı jeositleri temel alan bu 

çalışmanın amacı ilk aşamada Giresun ili sınırları içindeki jeosit 

potansiyeli olan oluşumları tespit etmektir. Araştırma aynı zamanda bu 
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doğal yapıların oluşum süreçlerini açıklamayı, bu yolla bireylerin doğa 

okuryazarlığına ve eko turizm aktivitelerine katkı sağlamayı, doğanın 

sürdürülebilirliğine dikkat çekmeyi, Giresun turizmi için alternatif bir 

destinasyon oluşturmayı hedeflemiştir. Günümüz şartlarında 

kullanılabilir bu potansiyele dikkat çekmek ve onun uygulamaya 

alınmasına zemin hazırlamak, yatırımcılara yol göstermek için 

makalenin ekinde bulunan Giresun Jeosit Gezi Rehberi hazırlanmıştır. 

Araştırmada işlevsel bir alan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma 

Giresun ili coğrafyası ile sınırlandırılmıştır. Arazi çalışması ile elde 

edilen bilgiler MTA Genel Müdürlüğünden elde edilen 1/25.000 ölçekli 

jeoloji haritalarına koordinatları ile birlikte aktarılarak oluşumlar 

sınıflandırılmış, özellikleri ortaya konulmuş ve sonuçlara bu şekilde 

ulaşılmıştır. Araştırmada Giresun ili sınırları içerisinde 28 doğal ve 1 

adet jeoarkeokojik oluşum belirlenmiştir. Belirlenen 30 oluşum 

volkanik, karstik, aşınım, stratigrafik, jeomorfolojik, jeoarkeolojik ve 

erozyon oluşumları olmak üzere 7 kategoriye ayrılmıştır. Bu sonuç 

Giresun ilinin jeosit potansiyelinin oldukça zengin olduğunu, 

sürdürülebilir kalkınma ve turizm için bir alternatif destinasyon 

oluşturduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Efsane ve Kültürel İşlevi, Doğal Jeolojik Miras, 

Jeoturizm, Sürdürülebilirlik, Giresun Jeoparkı. 

Abstract  

Some of the landforms on the earth are remarkable, and they have 

become legendary and left their mark on the cultural memory. Since 

ancient times, people have thought about why and how these formations 

came to be, and when they could not understand, the formations on the 

earth were sometimes legendary with a story according to their shapes. 

The narratives formed as a result of surreal cultural ties with the effect 

of these landforms have developed by spreading in the oral environment 

and some places have become places of visit, commemoration and 

travel in time. Geoparks are defined as geoparks on rocks, minerals, 

fossil assemblages, structures, stacks, landforms or pieces of land that 

express any geological process, event or a different feature, and areas 

where the same or different types of geosites are found collectively and 

are not smaller than the pedestrian walking distance. This study 
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proposes to create the project of contemporary sightseeing places 

around geosites, with or without the contribution of legends. 

While Giresun has an economy dependent on hazelnut agriculture, 

tourism activities have been added to this in recent years. However, 

coastal and sea tourism, which is a popular tourism activity in our 

country, could not develop in the region due to the climatic 

characteristics of the region. For this reason, the potential was not 

formed and the old tourism activity was limited to transhumance and 

festivals. In order to revive the economy of the province, new projects 

are needed for the sustainability and diversification of tourism. In this 

direction, the aim of this study, which is based on the geological natural 

heritage and natural tourism resource geosites, is to determine the 

formations with geosite potential within the borders of Giresun 

province in the first stage. The research also aimed to explain the 

formation processes of these natural structures, to contribute to the 

nature literacy and eco tourism activities of individuals in this way, to 

draw attention to the sustainability of nature, and to create an alternative 

destination for Giresun tourism. Giresun Geosite Travel Guide, which 

is attached to the article, has been prepared in order to draw attention to 

this potential that can be used in today's conditions, to lay the 

groundwork for its implementation, and to guide investors. A functional 

field scanning model was used in the study. The study is limited to the 

geography of Giresun province. The information obtained from the 

field work was transferred to the 1/25.000 scaled geological maps 

obtained from the MTA General Directorate together with their 

coordinates, and the formations were classified, their characteristics 

were revealed and the results were obtained in this way. In the research, 

28 natural and 1 geoarchaeological formations were determined within 

the borders of Giresun province. The determined 30 formations are 

divided into 7 categories as volcanic, karstic, erosional, stratigraphic, 

geomorphological, geoarchaeological and erosional formations. This 

result shows that Giresun province has a very rich geosite potential and 

constitutes an alternative destination for sustainable development and 

tourism. 
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Keywords: Myth and Cultural Function, Natural Geological Heritage, 

Geotourism, Sustainability, Giresun Geopark. 

Giriş 

Sanayi devrimine kadar insanoğlunun doğa, çevre kirliliği ve doğanın 

korunması konularında çok kaygılı olması gerekli bulunmamıştır. 

Çünkü tarıma dayalı ekonomi ve nüfusun azlığı insanoğlunun doğaya 

müdahalesini oldukça sınırlandırmıştır. Ancak Sanayi devrimi ile 

birlikte gelişen teknoloji, nüfus artışı ve hammadde ihtiyacı doğaya 

daha fazla müdahale edilmesine yol açmıştır. Böylece doğanın 

korunması, doğa okur-yazarlığı, doğayla uyumlu yaşam, 

sürdürülebilirlik ve çevre kirliliği kavramları gündem olmuştur. V. 

Alpagut Yavuz’a (2014: 64) göre sürdürülebilirlik belirsiz bir süre 

boyunca bir durum veya sürecin sürdürülebilme kapasitesini ifade eder. 

Bu kavram günümüzde daha çok doğa ve doğal kaynakların kullanımı 

için kullanılsa da hayatın her alanında geçerlidir. Hayrettin Tıraş’a göre 

(2012: 60) bu tutum insanoğlunun geleceğini ve kullanılan kaynakların 

korunmasını ifade eder. Bu anlamda sürdürülebilir kalkınma ise, 

ekonomik faaliyetler yoluyla doğal kaynak kullanımında kaynakların 

kendini yenileyebilme hızını dikkate almak, kaynakları kendini 

yenileyebilme hızından daha hızlı tüketmemek demektir. Münir Öztürk 

vd. (1998) bu olguyu doğanın korunmasında ve sürdürülebilirliğinde 

bireylerin doğaya ilişkin farkındalığını arttırmak, onları eğitmek ve 

doğa okur-yazarı bireyler haline getirmek, doğanın korunmasına dönük 

yasa yapmaktan çok daha etkili olmak şeklinde bir çevre insan 

uyumuna bağlı bir sistem olarak görmektedir. Bu nedenle ülkemizde 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan 

öğretim programlarında çevre duyarlılığı değerler eğitimi kapsamında 

ortak değerler arasına alınmıştır. Ayrıca fen bilgisi, sosyal bilgiler, 

coğrafya, biyoloji, din kültürü gibi derslerin öğretim programlarında da 

çevre duyarlılığı ile bağlantılı kazanımlara yer verilmiştir.  

Yeryuvarının 4.6 milyar yıllık evrim sürecinin herhangi bir döneminde 

meydana gelmiş, gerek oluşum, gerekse bulunuş şekli ile ender bir 

doğal anıt görünümünde olan ve korunmaya alınmazsa kısa sürede yok 

olacak bölge, kayaç, fosil, mineral ve yer şekilleri gibi oluşumlara 

“Jeolojik Miras” adı verilmektedir (Çiftçi ve Güngör, 2016). 1991 
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yılında Fransa’nın Digne kentinde 30’dan fazla ülkeden yerbilimciler 

doğal çevrenin aşırı ve hızlı tahribatı nedeniyle bir araya gelerek 9 

maddeden oluşan “Digne Bildirgesini yayınlamışlardır. Bildirinin 

temel amacı yeryüzünün organik olmayan bölümünün de korunması 

gerektiğine dikkat çekmektir. Böylece jeolojik miras, jeolojik sit ve 

jeosit kavramları gündeme gelmiş ve önemi fark edilmeye başlamıştır. 

Ülkemizde de aynı doğrultuda yerbilimciler harekete geçerek 2000 

yılında jeolojik Mirası Koruma Derneğini (Jemirko) kurmuşlardır 

(Jemirko, 2021).  1995 yılında UNESCO’nun desteği ile Uluslararası 

Jeoloji Bilimleri Birliği dünya bazında bir envanter çalışması yapmaya 

başlamıştır. 2000 yılında Avrupa Jeopark Ağı ve 2004 yılında ise 

Unesco Küresel Jeopark Ağı kurulmuştur. 2005 yılında Modanie 

Bildirgesi ile bu iki jeopark ağı birleştirilmiştir (Gümüş, 2008).  2013 

yılında ülkemizin ilk ve tek jeoparkı olan Manisa Kula Jeoparkı Küresel 

Jeopark Ağı’na dâhil olmuştur. Ülkemizde Kula Jeoparkı dışında 

Malatya Levent Vadisi, Nemrut Volkanı-Van Gölü, Tuzgölü, 

Karapınar, Mut, Narman Mutluluk Vadisi, Pamukkale Travertenleri, 

Kapadokya ve Ankara Kızılcahamam Çamlıdere jeopark adaylarıdır 

(Ak, 2019). 2021 yılı itibariyle Bir jeoparkın Küresel Jeopark Ağına 

kabul edilmesi için boyut ve yerleşim, yönetim ve yerel katılım, 

ekonomik kalkınma, eğitim, koruma kriterleri açısından uygunluk 

göstermesi gerekmektedir (http://www.unesco.org.tr Erişim T. 

26.11.2021). Bu kriterlere sahip toplam jeopark sayısı UNESCO Aralık 

2021 yılı verilerine göre 44 ülkede toplam 169’dur. 

Avrupa Jeolojik Mirası Koruma Birliği (ProGEO Group) jeosit’leri on 

ayrı kategori veya grup içinde toplamıştır. Bunlar: a- stratigrafik, b- 

ortamsal, c- volkanik-metamorfik-tortul petroloji, dokular ve yapılar, 

olaylar ve provensler, d- mineralojik, ekonomik, e- yapısal, f- 

jeomorfolojik yapılar, aşınma-depolanma süreçleri, yer şekilleri, arazi 

görünümleri, g- göktaşına ilişkin olaylar, h- kıta ve okyanus 

ölçeğindeki olaylar, levha ilişkileri, i- deniz altı, j- tarihi ve kültürel 

jeositlerdir (Çiftçi ve Güngör, 2016). 

Anadolu yarımadası konumu nedeniyle jeolojik ve jeomorfolojik olarak 

çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik keşfedilmiş ya da keşfedilmeyi 

bekleyen birçok jeolojik ve jeoforfolojik oluşumun ortaya çıkmasına 
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yol açmıştır. Bu oluşumların bir kısmı da jeosit özelliği taşımaktadır. 

Ülkemizde yerbilimcilerin jeosit önerisinde bulunduğu 500’ün üzerinde 

oluşum bulunmaktadır (Ak, 2019). Bu zenginliğin başlıca nedenleri; 

Anadolu’nun genç oluşumlu bir arazi olması, levhaların çarpışma 

alanında bulunması, farklı jeolojik zamanlarda oluşmuş arazi 

parçalarına sahip olması, volkanik oluşumların yaygınlığı, orojenik 

hareketler, karstik arazilerin yaygınlığı, aktif fayların varlığı, 

yükseltinin fazlalığı ve iklim çeşitliliği şeklinde sıralanabilir (Acar, 

2008). Anadolu yarımadasının genelinde görülen bu çeşitlilik Giresun 

ve çevresi için de geçerlidir. Giresun eski bir ada yayı olan Doğu 

Ponditler üzerinde yer almaktadır ve Jura, Geç Kretase ve Eosen olmak 

üzere üç ana volkanik evre sonunda şekillenmiştir.  Doğu Pontidler’de 

Üst Kretase’ye kadar olan dönemde kuzey ve güney bölgeler litolojik 

olarak benzerlikler göstermiş ancak Üst Kretase’de belirgin farklılıklar 

ortaya çıkmıştır. Güneyde sedimanter kayaçlar, kuzeyde ise volkanik 

kayaçlar yaygındır. Bölgede volkanik taşlardan andezit, granit, dasit, 

riyolit, riyodasit ve granitoyid yaygındır (Arslan vd., 2004), (Karahan, 

2018). Kısaca bölge kısa mesafelerde oldukça karmaşık ve çeşitliliğin 

fazla olduğu bir jeolojik yapıya sahiptir. 

Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre turizm; “insanların 

yaşadıkları ve çalıştıkları çevrenin dışına, en fazla kesintisiz bir yıl 

süreyle, boş vakitlerini değerlendirme, iş ve benzeri sebepler için 

yaptıkları seyahat ve aktiviteler” şeklinde tanımlanmaktadır (UNWTO, 

2021). Bu seyahat ve aktivitelere katılanlara turist adı verilirken, 

seyahat ya da aktivite süresi 24 saatten kısa olan konaklamayan kişilere 

ise ziyaretçi adı verilmektedir. Turist ya da ziyaretçilerin gezip görmek 

için gidecekleri yerlere ise destinasyon adı verilmektedir. 

Destinasyonların seçiminde birçok faktör etkili olmaktadır. Bunlardan 

bazıları; eğlenme, dinlenme, yeme-içme(gastronomi), bilimsel çalışma, 

sağlık, iş-ticaret, spor, inanç, festivaller ve her türlü kültürel 

etkinliklerdir. Turizm faaliyetlerinin geliştiği bölgeler üzerinde olumlu 

ya da olumsuz birtakım etkileri olmaktadır. Bunlar; Ekonomik Etkiler, 

Siyasi Etkiler, Sosyal-Kültürel Etkiler ve Çevresel Etkiler şeklinde dört 

grupta toplanabilir. Genel olarak turizmin ekonomik etkileri ön plana 

çıkarken, son yıllarda çevresel etkileri de gündeme gelmektedir. İnsanın 

doğaya müdahale ettiği her konuda olduğu gibi turizm etkinliklerinin 
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de doğa üzerinde bir takım olumsuz etkileri olabilmektedir. Ancak 

diğer yandan turizm faaliyetlerinin çevre açısından olumlu katkıları da 

olabilmektedir. Bunların en önemlisi turizmin geliştiği bölgelerde 

doğaya dönük farkındalığın ve duyarlılığın artmasıdır. Artan bu 

duyarlılık doğanın ve doğal güzelliklerin korunmasına ve 

sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır (Gürsay, 2014). Özellikle 2000 

Yılında sonra jeolojik mirasın belirlenmesi ve korunması turizm ile 

birlikte ele alınarak sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası 

haline gelmiştir (Ak, 2019). Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de son 

yıllarda doğanın korunması ve doğa duyarlılığı artmaktadır. Tüm 

dünyada doğal mirasın korunması ulusal parklar yoluyla yapılmaktadır. 

Dünyanın ilk ulusal parkı ABD yer alan ve 1872’de oluşturulan 

Yellowstone National Parkı’dır. Yeryüzündeki doğal mirasın 

korunması amacı ile 1972’de, “UNESCO Kültürel ve Doğal Mirasın 

Korunması Uluslararası Sözleşmesi” imzalanmıştır. Dünya genelinde 

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 1154 kültürel ve doğal 

varlık bulunmakta olup bunların 897 tanesi kültürel, 218 tanesi doğal, 

39 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır. Her yıl gerçekleşen Dünya 

Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır 

(http://www.kulturvarliklari.gov.tr Erişim T. 24.12.2021). Ülkemizde 

ise doğa koruma çalışmaları kapsamındaki ilk somut adım 1958 yılında 

Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın oluşturulmasıdır. 1983 yılında ise Milli 

Parklar Kanunu çıkarılmış ve günümüzde Milli Park sayısı 45’e 

ulaşmıştır (Doğa Koruma ver Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2021). 

Ancak Milli Parklar Kanunu’nda jeolojik mirasa doğrudan 

değinilmemiştir. 

Günümüzün modern yaşamı özellikle de kentli yaşam, bireyleri 

doğadan uzaklaştırmaktadır. Oysa insan doğal bir varlıktır ve doğanın 

bir parçasıdır. Kentli yaşamın stresi ve karmaşası nedeniyle bireylerde 

doğaya karşı bir ilgi ve arzu ortaya çıkmıştır. Ulaşım ve konaklama 

imkânlarının da gelişmesiyle doğal olanı görme, doğada vakit geçirme 

ve böylece kent yaşamının stresinden uzaklaşmaya dayalı turizm 

etkinliklerinde artış görülmektedir. Bu turizm etkinliklerinden biri de 

jeoturizmdir. Jeoturizm, jeosit ve jeolojik mirasları incelemek, gezmek 

ve görmek için yapılan bir turizm şeklidir. Jeoturizm, kendi içinde 

bilimsel bir düzenlemeyi barındıran ve yüksek gelir gruplarına hitap 
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eden bir faaliyettir (Çiftçi ve Güngör, 2016). Jeoturizm aynı zamanda 

sürdürülebilir turizm faaliyetlerinden birisidir. Sürdürülebilir turizm 

sürdürülebilir kalkınma ilkelerini dikkate alır ve aynı zamanda doğal 

mirasın korunmasına katkı sağlar (Akbulut, 2012). Jeoturizm yerel halk 

için bir gelir kaynağı olurken turistler için de doğal kaynaklar 

hakkındaki bilgilerini arttırma ve yerel halkın kültürel kimliğini tanıma 

fırsatı sunmaktadır (Bayram, 2014). Anon (Aktaran: Yıldız, 2017) bu 

anlamda jeoturizmi toplumların üzerinde yaşadıkları yerküreyi daha iyi 

tanıyabilmeleri içinde bir araç olarak görmektedir. Jeoturizm yoluyla 

ziyaret edilen mineral, fosil, kaya, istif ve yer şeklilleri yerkürenin 

geçmiş evreleri hakkında da birçok bilgi sunmaktadır (Kazancı, 2001). 

Giresun Jeosit Gezi Rehberi Çalışmasının Amacı 

Bu araştırma efsaneleri kültür ve turizm alanında kullanılmak amacıyla 

coğrafya, turizm ve halkbilimi gibi farklı disiplinler arasında ortak bir 

çalışma yapmak üzere kurulmuştur. Yer şekilleri efsaneleriyle birlikte 

olmadan çok fazla anlam ifade etmezler. Bunları turizmle birlikte 

halkbilimi kuram ve yöntemleri üzerinden giderek günümüzde 

yaşatmak ve sürdürülebilir kalkınma aracı olarak geliştirmek 

önceliğimizdir. Yer şekilleri ile bunlar hakkında anlatılan yaşayan 

efsaneleri turizme hizmet edecek işlevde bu örnekle birlikte ekte verilen 

gezi rehberi biçiminde hazırlanmıştır.  

Yeryüzündeki ilginç kaya ve yer şekilleri oluşumları her zaman 

insanların dikkatini çekmiş ve kültürel belleklerinde aktarılarak 

mitolojik ve efsanevi gerçek üstü bilgilere dönüşmüştür (Örnek 1995: 

28, 79, 101). İnsan bu oluşumların neden ve nasıl oluştuğunu 

anlayamadığı durumlarda nesneler gerçek anlamından çıkarak 

efsaneleşmiştir. Giresun ve diğer illerle ilgili efsaneleşmiş taş ve kaya 

örneklerini içeren eski çalışmalar vardır Gedikkaya, Merkez ile 

Bulancak Gelin Kayaları ve hatta Giresun Adasının oluşum hikâyeleri 

eski kaynaklarda efsaneleriyle birlikte zikredilir (Tanyu 1968: 127-128; 

Giresun 1982: 3181; Giresun, 1973). Dede Korkut’ta Muharrem Ergin 

(2018), Şamanizm’de Abdülkadir İnan (2015), Taşlar’da Hikmet Tanyu 

ve Din ve Büyü’de Sedat Veyis Örnek (1995) gibi hatırı sayılır 

konumuzla ilgili çalışmalarda kültür ve insan ilişkileri efsaneler 

bağlamında ele alınmıştır. Bu eserlere göre doğal yer şekilleri ile 
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insanoğlunun soyut düşünce ve imge evreni mitler, destanlar ve 

efsaneler olarak en eski sözlü Türklük metinlerinden beri kültürel miras 

olarak kayıtlıdır.  

En geniş kapsamıyla, güncel veya eski herhangi bir jeolojik süreci, 

olayı veya özelliği ifade eden kaya, mineral, fosil topluluğu, yapı, istif, 

yer şekli veya arazi parçasına jeosit, aynı veya farklı türden jeositlerin 

topluca bulunduğu, yaya gezme mesafesinden küçük olmayan alanlar 

ise jeopark olarak tanımlanmaktadır. Önemli bilimsel veya görsel 

değeri olan, doğal veya insan eliyle yok olma tehdidi altındaki jeositler 

jeolojik miras olarak kabul edilmektedir (Jemirko, 2021).  Son yıllarda 

jeolojik mirasın gezilip görülmesine dayalı yeni bir turizm konsepti 

ortaya çıkmıştır ki bu turizm faaliyetine jeoturizm adı verilmektedir. 

Jeoturizm günümüzde klasik tatil konseptinden sıkılan, farklı tatil 

destinasyon arayışında olan insanlar için önemli alternatiflerden biri 

olmuştur. Özel ilgi turizmi olarak adlandırılan bu yeni turizm 

konseptinin diğer türleri kültürel miras, macera, sağlık, gastronomi ve 

hüzün turizmidir (Gürsay, 2014). Gümüş (2008) Jeoturizmi, genel 

anlamıyla doğal ortamlara, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları 

görmek ve tanımak için yapılan seyahatler olarak tanımlamaktadır. Ve 

doğaya nispeten daha az rahatsızlık veren, yerel kalkınma için önemli 

bir kaynaktır şeklinde ifade etmektedir. 

Jeoparklar ve jeopark içerisinde yer alan jeositler bir yandan alternatif 

bir turizm potansiyeli oluştururken diğer yandan insanların doğayı 

anlaması ve doğal süreçler ve sürdürülebilirlik kavramları üzerinde 

düşünmesine de katkı sağlamaktadır. Jeopark ziyaretçileri bu alanları 

gezerken aynı zamanda jeositlerin oluşum süreçlerini öğrenmekte ve 

doğanın işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Böylece jeoturizm 

olarak adlandırılabilecek bu alternatif turizm faaliyeti bireylerin doğa 

okuryazarlığına ve böylece doğanın sürdürülebilirliğini 

desteklemektedir. Boley (Aktaran: Gürsay, 2014) Jeoturizmin 

sürdürülebilirlik kavramını merkez aldığını ve jeolojik mirasların 

korunması için turizm sektörünü desteklemek gerektiğini ifade 

etmektedir. 

Giresun ili tarımına dayalı bir ekonomiye sahiptir ve bu faaliyete son 

yıllarda turizm faaliyetleri de eklenmiştir. Ancak yörenin iklim 
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özellikleri nedeniyle ülkemizdeki en popüler turizm faaliyeti olan kıyı-

deniz turizmi gelişememiştir. Bu nedenle yöredeki turizm faaliyeti 

yaylacılıkla sınırlı kalmaktadır. Yörede bazı ekoturizm arayışları olsa 

da henüz istenilen seviyeye ulaşabilmiş değildir. İşte bu noktada 

yöredeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar güçlü bir alternatif 

oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle projemizin temel amacı 

Giresun çevresindeki jeosit potansiyeli olan oluşumları tespit etmek, 

oluşum süreçlerini açıklamak ve bir Giresun Jeosit Gezi Rehberi 

hazırlamaktır. Bu ana amaç doğrultusunda şu alt amaçlar belirlenmiştir: 

1. Jeositlerin oluşum süreçlerini ortaya koyarak bireylerin doğa 

okuryazarlığına katkı sağlamak. 2. Doğanın sürdürülebilirliğine ve 

sürdürülebilir kalkınmaya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak. 3. 

Giresun turizmi için alternatif bir destinasyon oluşturmak. 

Yöntem 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu, var olan şekilde betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey 

ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır (Karasar, 2020). Çalışma sahası Giresun il sınırları içinde kalan 

alandır. Çalışma süreci, literatür tarama, arazi çalışması ve masa başı 

çalışması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Literatür tarama 

sürecinde konu ile ilgili çalışmalar incelenmiş ve temel kavramlar, 

benzer oluşumlar hakkında bilgi toplanmıştır. Arazi çalışması 

aşamasında ise çalışma sahasında önceden belirlenmiş alanlar gezilmiş, 

tespit edilen oluşumların fotoğrafları çekilmiştir. Masa başı aşamasında 

arazi çalışması ile elde edilen bilgiler MTA genel müdürlüğünden elde 

edilen 1/25000 ölçekli jeoloji haritalarına koordinatları ile birlikte 

aktarılarak oluşumlar sınıflandırılmış, özellikleri ortaya konulmuş ve 

sonuçlara bu şekilde ulaşılmıştır. 

Bulgular 

Proje Kapsamında yapılan arazi çalışması sonucunda elde edilen 

bulguları şöyle betimleyebiliriz. Projenin çalışma alanı 37° 50’ ve 39° 

12’ doğu boylamları ile 40° 07’ ve 41° 08’ kuzey enlemleri arasında yer 

almaktadır. Çalışma alanı doğuda Trabzon ve Gümüşhane, batıda Ordu, 

güneyde Sivas ve Erzincan, güneybatıda ise yine Sivas illeri ile 
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komşudur. Kuzeyde ise Karadeniz ile çevrilir. Giresun 7025 km² yüz 

ölçümü ile ülke topraklarının ‰8,5’ini kaplamaktadır. Giresun eski bir 

ada yayı olan Doğu Ponditler üzerinde yer almaktadır ve Jura, Geç 

Kretase ve Eosen olmak üzere üç ana volkanik evre sonunda 

şekillenmiştir.  Doğu Pontidler’de Üst Kretase’ye kadar olan dönemde 

kuzey ve güney bölgeler litolojik olarak benzerlikler göstermiş ancak 

Üst Kretase’de belirgin farklılıklar ortaya çıkmıştır. Güneyde 

sedimanter kayaçlar, kuzeyde ise volkanik kayaçlar yaygındır. Bölgede 

volkanik taşlardan andezit, granit, dasit, riyolit, riyodasit ve granitoyid 

yaygındır (Arslan vd., 2004), (Karahan, 2018). Kısaca bölge kısa 

mesafelerde oldukça karmaşık ve çeşitliliğin fazla olduğu bir jeolojik 

yapıya sahiptir. 
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Harita 1. Giresun İli Jeoloji Formasyon Haritası (MTA) 
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Harita 2. Giresun İli Magmatik Kayaçlar Haritası (MTA) 
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Tablo 1. Giresun Jeositleri 
       

Sınıfı 
Adı Konumu 

Oluşum 

Özellikleri 

VOLKANİK 

Gaalı Taş (Kalın Taş) Dereli Bektaş Yaylası 

Volkanik 

Andezit, 

Dasit, Riyolit, 

Riyodasit, 

Granitoyid ve 

Proklastik 

malzemelerin 

soğuma-

katılaşma ve 

farklı aşınma 

süreçleri 

sonucu 

oluşmuştur. 

Çanakçı Gelin Kayası Çanakçı Akköy Köyü 

Espiye Bazalt Sütunlar 
Espiye Yağlıdere yolu 6. 

Km 

Gedikkaya Giresun Merkez 

Taşhan Gelin Kayası 
Giresun Merkez Hamidiye 

Köyü 

Hamza Taşı Giresun Adası 

Hisargeriş Kayalıkları Giresun Hisargeriş Köyü 

Karabulduk Bazalt 

Sütunlar 
Keşap Karabulduk 

Kuşkayası Bulancak Kayadibi Köyü 

Kulak Bazalt Sütunlar Keşap Kulak Mevkii 

Kulakkaya Kayalığı Dereli Kulakkaya Yaylası 

Abdal Deresi Bazalt 

Sütunları 
Piraziz 

Yolağazı Bazalt Sütunlar Keşap Kılıçlı Köyü  

Sinanlı Gelin Kayası Yağlıdere Sinanlı Köyü 

İnece Gelin Kayası Bulancak İnece Köyü 

Öksürük Kaya Şebinkarahisar 

Şebinkarahisar Kalesi Şebinkarahisar 

Boztekke Kalesi Giresun Boztekke Köyü 

AŞINIM 

Eriklimanı Deliklitaş 
Giresun Merkez Eriklimanı 

Köyü 

Deniz 

suyunun 

kayaçları 

oluşturan 

tuzlu suya 

karşı 

dayanıksız 

mineralleri 

aşındırması 

Uluburun Kayalıkları ve 

Deliklitaş 

Espiye Değirmenağazı 

Köyü 

Karaburun Deliklitaş Görele 
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ile 

oluşmuştur. 

KARSTİK 

Çamlıca Travertenleri 
Keşap Karabulduk Çamlıca 

Köyü 
Karstik 

arazilerde 

birikim ve 

aşınım 

süreçleri 

sonucu 

oluşmuştur. 

Kırmızı Travertenler Dereli Alancık Köyü 

Kuzalan Travertenleri ve 

Mavi Göl 
Dereli Alancık Köyü 

Göksu Travertenleri Dereli Pınarlar Köyü 

Yedideğirmenler  Espiye Akkaya Köyü 

STRATİGRAFİK Renkli Kayalar 
Şebinkarahisar Şaplıca 

Köyü 

Farklı 

özellikteki 

tabaka ve 

minerallarin 

oksijen ve su 

ile tepkimeye 

girmesi 

sonucu 

oluşur. 

JEOMORFOLOJİK 
Şahinkaya Doğal Türkiye 

Haritası 

Keşap Karabulduk 

Armutdüzü Köyü 

Arazide 

oluşan ilginç 

görünümler 

sonucu 

oluşur. 

JEOARKEOLOJİK 
Şebinkarahisar Meryemana 

Manastırı  

Şebinkarahisar Sarıyer 

Köyü 

M.S 2. 

yüzyılda 

Hristiyanlığın 

Roma 

tarafından 

yasaklandığı 

yıllarda 

yapılmıştır. 

EROZYON Kırgıbayır 
Şebinkarahisar Yıltarıç 

Köyü 
 

Bitki örtüsü 

cılız 

yamaçların 

sel suları 

tarafından 

aşınmasıyla 

oluşmuştur. 
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1. Gaalı Taş (Kalın Taş) 

 

 

Üst Krasete yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

Andezitlerden oluşmuş bir kütledir. Andezit Koyu renkli ve sert dokulu 

volkanik bir kayaçtır. Bölgenin iklim özellikleri nedeniyle buzul, kar 

suları ve yağmur sularının çevredeki daha az dirençli piroklastik(tüf) 

malzemeyi aşındırmasıyla oluşmuştur. Bektaş-Karagöl yolu üzerinde 

Bektaş yaylasına yaklaşık 6 km uzaklıkta yer almaktadır. 
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2. Çanakçı Gelin Kayası 

 

Arazi Üst Krasete yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

volkanitlerden ve sedimenter kayaçlardan oluşmaktadır. Çevresel 

koşullara bağlı olarak volkanitlerin daha az, sedimenter kayaçların ise 

daha fazla aşınmasıyla oluşmuştur. Çanakçı Akköy köyü sınırları içinde 

bulunmaktadır. 
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3. Eriklimanı Deliklitaş 

 

 

 

Üst Krasete yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

volkanik Dasit, Riyolit ve Riyodasit kayaçlardan oluşmuştur. Kütlenin 

yapısındaki Dasit kolay aşınan yapıdadır ve deniz suyunun etkisi ile 

aşınarak oluşmuştur. Giresun merkez Eriklimanı sahilinde 

bulunmaktadır. 
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4. Espiye Bazalt Sütunlar 

 

 

 

Lav göllerinde biriken magmanın soğuması ve büzüşmesi 

yoluyla üzerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklar zamanla bazaltın sütunlu 

bir görünüme dönüşmesine yol açar ve bu oluşumları ortaya çıkarır. 

Espiye-Yağlıdere yolu üzerinde sahile 6 km uzaklıkta yolun sağ 

tarafında bulunmaktadır. 
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5. Gedikkaya 

 

 

 

Üst Krasete yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

Andezitlerden oluşmuş bir kütledir. Andezit Koyu renkli ve sert dokulu 

volkanik bir kayaçtır. Kar suları ve yağmur sularının çevredeki daha az 

dirençli piroklastik(tüf) malzemeyi aşındırmasıyla oluşmuştur. 

Gedikkaya Giresun kent merkezinde yer almaktadır. 
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6. Taşhan Gelin Kayası 

 

Arazi Üst Krasete yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl 

öncesi) volkanik Dasit, Riyolit ve Riyodasit kayaçlardan oluşmuştur. 

Vadi yamacında çevresel koşullara bağlı olarak oluşan aşınma 

çevredeki az dirençli kayaçların aşınmasına, dirençli kayaçların açıkta 

kalmasına neden olmuştur. Giresun-Kayadibi-Kulakkaya yolu üzerinde 

Hamidiye Köyü sınırları içinde Taşhan mevkiinde yer almaktadır. 
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4. Hamza Taşı 

 

 

Üst Krasete yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

Andezitlerden oluşmuş bir kütledir. Andezit Koyu renkli ve sert dokulu 

volkanik bir kayaçtır. Deniz suları ve dalganın çevredeki daha az 

dirençli piroklastik(tüf) malzemeyi aşındırmasıyla oluşmuştur. Giresun 

adasının güneydoğu kıyısında bulunmaktadır. 
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5. Hisargeriş Kalesi 

 

Arazi Üst Krasete yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl 

öncesi) volkanik Dasit, Riyolit ve Riyodasit kayaçlardan oluşmuştur. 

Vadi yamacında çevresel koşullara bağlı olarak oluşan aşınma 

çevredeki az dirençli kayaçların aşınmasına, dirençli kayaçların açıkta 

kalmasına neden olmuştur. Giresun Batlama vadisi üzerinde, Giresun’a 

9 km uzaklıkta yer alır.  
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6. Karabulduk Bazalt Sütunlar 

 

 

Lav göllerinde biriken magmanın soğuması ve büzüşmesi 

yoluyla üzerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklar zamanla bazaltın sütunlu 

bir görünüme dönüşmesine yol açar ve bu oluşumları ortaya çıkarır. 

Keşap-Karabulduk yolu üzerinde yeralır. 
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7. Çamlıca Travertenleri 

 

Basınç altında, bünyesinde erimiş karbon dioksit bulunan yeraltı 

suları, geçtikleri bölgelerdeki kalsiyum karbonatı (CaCO3) eriterek 

taşır. Suyun yüzeye çıkması ve karbondioksitin uçması ile, suda erimiş 

bulunan kalsiyum karbonatın birikir ve travertenler oluşur.  Keşap-

Karabulduk Çamlıca Köyü girişinde yer almaktadır. 
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8. Karaburun Deliklitaş 

 

Orta-Üst Eosen yaştaki (günümüzden yaklaşık 56 ile 34 milyon 

yıl önce) sedimenter ve volkanik kayaçların tuzlu deniz sularının etkisi 

ile aşınması sonucu oluşmuştur. Kayaların koyu renklerde olması 

bileşimlrinde karbon oranının fazla olmasındandır. Giresun-Trabzon 

karayolu üzerinde Görele İsmailbeyli Köyü Karaburun mevkiinde yer 

almaktadır. 
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9. Kuşkayası 

 

Paleosen-Eosen yaştaki (günümüzden yaklaşık 66 ile 34 milyon yıl 

önce) granitoyidlerden oluşmuş bir kütledir. Granitlerin sert olması 

nedeniyle çevredeki daha az dirençli kayaçların aşınması ile 

oluşmuştur. Bulancak Kayadibi Köyü’de yer almaktadır. İzlemek ve 

fotoğraflamak için tam karşısındaki Cindi Köyü tercih edilebilir. 
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10. Kırmızı Traverten 

 

Suların içinde yer alan demir oksit bileşiklerinin çökelmesi sonucu 

oluşmuştur. Demir oksit genellikle dağlık bölgelerde, kayaların 

arasından çıkan bir bileşiktir. Giresun-Şebinkarahisar karayolu 28. 

Km’de yeralmaktadır. 
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11. Kulak Bazalt Sütunlar 

 

Lav göllerinde biriken magmanın soğuması ve büzüşmesi 

yoluyla üzerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklar zamanla bazaltın sütunlu 

bir görünüme dönüşmesine yol açar ve bu oluşumları ortaya çıkarır. 

Giresun-Keşap yolu Kulak mevkiinde deniz kıyısında yer alır. 

 

 

 

 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I| 488 

 

12. Kulakkaya 

 

Üst Krasete yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

Andezitlerden oluşmuştur. Çevredeki az dirençli proklastik maddeler 

aşınmış sert olan andezit açığa çıkmıştır. Kulakkaya yaylasında yer alır. 
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13. Kuzalan Travertenleri ve Mavi Göl 

 

Basınç altında, bünyesinde erimiş karbon dioksit bulunan yeraltı 

suları, geçtikleri bölgelerdeki kalsiyum karbonatı (CaCO3) eriterek 

taşır. Suyun yüzeye çıkması ve karbondioksitin uçması ile, suda erimiş 

bulunan kalsiyum karbonatın birikir ve travertenler oluşur. Mavi göl ise 

kuzalan tabiat parkı içerisinde göksu deresi üzerinde bulunur. Göksu 

deresi Karadeniz bölgesinin tek sodalı deresidir. Bu nedenle göl kar 

sularının etkisinin azalmaya başladığı Haziran ayı başlarından itibaren 

mavi bir renk almaktadır. Her iki oluşumda Dereli Kuzalan Tabiat Parkı 

içinde yer almaktadır. 
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14. Göksu Travertenleri 

 

Basınç altında, bünyesinde erimiş karbon dioksit bulunan yeraltı 

suları, geçtikleri bölgelerdeki kalsiyum karbonatı (CaCO3) eriterek 

taşır. Suyun yüzeye çıkması ve karbondioksitin uçması ile, suda erimiş 

bulunan kalsiyum karbonatın birikir ve travertenler oluşur. Dereli 

Pınarlar Köyünde yer almaktadır. 
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15. Abdal Deresi Bazalt Sütunlar 

 

Lav göllerinde biriken magmanın soğuması ve büzüşmesi yoluyla 

üzerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklar zamanla bazaltın sütunlu bir 

görünüme dönüşmesine yol açar ve bu oluşumları ortaya çıkarır. Piraziz 

abdal deresi kıyısında Piraziz’e 3 km uzaklıkta yer alır. 
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16. Renkli Kayalar 

 

Üst Kretase yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

sedimenter kayaçların (kumtaşı, Kireçtaşı ve siltaşı) içerinde yer alan 

demirin oksijenle tepkimeye girmesi sonucu oluşan hematit minerali 

kayaçlara kırmızı ve kırmızımsı kahverengi, limonit minerali koyu 

kahverengiden açık sarıya renkler verir. Demirin kükürt ile tepkimeye 
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girmesi sonucu oluşan pirit minerali metalik sarı rengi oluşturmaktadır. 

Demirin silikat iyonu ile tepkimeye girmesi sonucu oluşan klorit ve 

olivin mineralleri ise kayaçlarda yeşil tonları oluşturur. Şebinkarahisar 

Şaplıca Köyünde yer almaktadır. 

17. Şahinkaya Doğal Türkiye Haritası 

 

Kireçtaşından oluşmuş bir yamacın etrafında bitki örtüsünün gelişimi 

ile ortaya çıkmıştır. Keşap Karabulduk Beldesi Armutdüzü Köyü 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Keşap merkeze 25 km uzaklıktadır. 
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18. Uluburun Kayalıkları ve Deliklitaş 

 

Üst Kretase yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) Andezit 

ve proklastik kayaçlardan oluşmuş arazide deniz suyunun daha az 

dirençli proklaştik malzemeyi aşındırması ile oluşmuştur. Espiye 

Değirmenağazı Köyü Uluburun mevkiinde yer alır. 
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19. Yolağazı Bazalt Sütunlar 

 

Lav göllerinde biriken magmanın soğuması ve büzüşmesi yoluyla 

üzerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklar zamanla bazaltın sütunlu bir 

görünüme dönüşmesine yol açar ve bu oluşumları ortaya çıkarır. 

Kayaların koyu renklerde olması bileşimlrinde karbon oranının fazla 

olmasındandır. Keşap Kılıçlı Köyü Yolağazı mevkiinde yer alır. 
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20. İnece Gelin Kayası 

 

Arazi Üst Kretase yaştaki (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl 

öncesi) Dasit, Riyolit ve Riyodasit formasyonlardan ve Kretase 

volkanitlerinden oluşmaktadır. Az dirençli kayaçların aşınması ve 

dirençli kayaların açıkta kalması ile oluşmuştur. Bulancak İnece 

Köyünde yer almaktadır. 
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21. Boztekke Kalesi 

 

Arazi Üst Kretase yaşta (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

farklı dirence sahip volkanit ve sedimenter kayaçlardan oluşmaktadır. 

Sedimenter kayaçların kolay aşınması ile ortaya çıkmıştır. Giresun 

merkez Boztekke köyündedir. Daha iyi görmek ve fotoğraflamak için 

Erikliman köyünden izlemek gerekir. 
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22. Kırgıbayır 

 

Kırgıbayır erozyon sonucu ortaya çıkan bir oluşumdur. Arazi Oligosen-

Alt Miyosen (34-23 milyon yıl önce) yaştaki karasal kırıntıların bitki 

örtüsünün cılız olması nedeniyle sel suları tarafından aşındırılması ile 

oluşmuştur. Şebinkarahisar Yıltarıç köyü eteklerinde yer alır. Kaleden 

gözlenebilmektedir. 



499 | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I 

 

23. Şebinkarahisar Kalesi ve Öksürük Kaya 

 

Pliyosen yaşta (5-2,5 milyon yıl önce) Andezit kütlerdenden 

oluşmaktadır. Çevredeki daha yumuşak volkanik malzemenin aşınması 

ile ortaya çıkmışlardır. Şebinkarahisar merkezde yer alır. 

Şebinkarahisar kalesi TRT arşivlerinde Giresun türküsü olarak 

kaydedilmiş “karahisar kalesi yıkılır gelir” adlı türkünün esin kaynağı 

olmuştur. 
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24. Şebinkarahisar Meryemana Manastırı 

 

Trabzon Sümela Manastırının bir mini kopyasını andırmaktadır. Kütle 

Pliyosen yaşta (5-2,5 milyon yıl önce) Andezitlerden oluşmaktadır. 

Çevredeki daha yumuşak volkanik malzemenin aşınması ile ortaya 

çıkmıştır. Şebinkarahisar Kayadibi Köyünde yer almaktadır. 
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25. Sinanlı Gelin Kayası 

 

Arazi Üst Kretase yaşta (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

farklı dirence sahip volkanitlerden ve sedimenter kayaçlardan 

oluşmaktadır. Sedimenter kayaçların kolay aşınması ile ortaya 

çıkmıştır. Yağlıdere Sinanlı köyü sınırları içinde yer almaktadır. 
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26. Yedideğirmenler Jeositleri 

 

Yedideğirmenler tabiat parkı, Espiye ilçesi Yeniköy, Akkaya ve Avluca 

köylerinin sınırlarının içerisinde yer alır. Tabiat parkının bulunduğu 

arazi Üst Kretase yaşta (günümüzden 142 ile 65 milyon yıl öncesi) 

volkanitlerden ve sedimenter kayaçlardan oluşmaktadır. Park içerisinde 

mağra, voklüz(su çıkan) gözlenebilecek oluşumlardır. Ayrıca parka 

yaklaşık 10 km uzaklıkta düden (su batan) de yer almaktadır. 
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Sonuç  

Bu çalışma Giresun ili sınırları içinde jeosit potansiyeli olabilecek 

jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları tespit etmek ve bir gezi rehberi 

hazırlamak için yapılmıştır. Çalışmanın bulgularından hareketle 

Giresun ili sınırları içerisinde 28 doğal ve 2 adet jeoarkeolojik oluşum 

belirlenmiştir. Belirlenen toplam 30 oluşum volkanik, karstik, aşınım, 

stratigrafik, jeomorfolojik, jeoarkeolojik ve erozyon oluşumları olmak 

üzere 7 kategoriye ayrılmıştır. Bu sonuç Giresun ilinin jeosit 

potansiyelinin oldukça zengin olduğunu göstermektedir. Oluşumların il 

içindeki dağılımlarından hareketle bir jeosit ya da jeolojik-

jeomorfolojik oluşumlar gezi rehberi hazırlanmıştır. 

Tespit edilen oluşumlar farklı yaş, formasyon, kayaç özellerine 

sahiptir ve farklı süreçlerin etkisi ile oluşmuştur. Bu sonuç yörenin 

jeolojik ve jeomorfolojik açıdan oldukça zengin bir alan olduğunu 

göstermektedir. Oluşumlar 2. zamanın (mezozoik) son bölümü olan 

kretaseden başlayıp 3. zamanın (senozoik) paleojen ve neojen 

devirlerini kapsamaktadır. Ayrıca çalışma sonucunda yöre arazisinde 

Andezit, Dasit, Riyolit, Riyodasit, Granitoyid, Volkanitler, Şist, 

proklastik madde ve sedimenter kayaçların olduğu, yörenin kayaç 

zenginliğine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca oluşumların önemli 

bir bölümünün volkanik ve karstik kökenli olması yöre arazisinde 

volkanik ve karstik yapıların sanılandan daha fazla olduğunu 

göstermektedir. 

Tespit edilen oluşumlar ilçelere ve birçok köye dağılmış 

durumdadır. Bu durum dezavantaj olarak görülse de bir turizm 

hareketliliği oluşturacak olması nedeniyle avantaj sağlayacaktır. Bu tür 

oluşumları gezmek, görmek ve fotoğraflamak isteyen ziyaretçiler il 

genelinde turizm hareketliliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 

hareketlilik diğer yandan yöre halkının turizm anlayışını da 

değiştirmesi bakımından önemlidir. Yörede yayla turizmine dayalı tek 

tip turizmin çeşitlenmesi ve farklı destinasyonların ziyaretçilere 

sunulması noktasında önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Giresun ili 

son yıllarda tarımın yanında turizmin de hareketlendiği bir bölgede yer 

almaktadır. Özellikle doğuda Trabzon ve Rize, batıda ise Ordu 

yaylalarında gelişmekte olan turizm hareketlerinden hak ettiği payı 
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alabilmiş değildir. Jeoturizm son yıllarda tercih edilen, sürdürülebilir 

turizm ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük avantajlar 

taşımaktadır. İl genelindeki jeosit oluşumlarının tanıtılması ve bir 

turizm hareketliliğine dönüşmesi bu açıdan önem taşımaktadır. 

Yöre halkı bu oluşumları fark etmiş olsa da oluşum süreçlerinin 

ve oluşumların ekonomik ve kültürel değerinin farkında değildir. 

Oluşumların bir kısmı yörede dilden dile dolaşan efsanelere konu 

olmuştur. Yöreye gelen ziyaretçiler yoluyla yöre halkının da 

oluşumlara bakış açısı değişecek, doğa duyarlılığı ve doğanın işleyişini 

anlama becerileri artacaktır. Ayrıca tespit edilen oluşumlar 

ortaokullarda fen bilimleri, liselerde ise coğrafya derslerinde eğitim 

amacıyla kullanılarak öğrencilerin doğa okur-yazarlığına katkı 

sağlayacaktır. 

Yapılan çalışma sürecinde tespit edilen sorunlar ve çözüme 

dönük öneriler şöyle sıralanabilir. Henüz yörede jeolojik miras ve 

jeolojik mirası koruma bilinci oluşmamıştır. Bu nedenle bu tür nadir 

oluşumlar fark edilmemekte ve koruma uygulamaları yapılmamaktadır. 

Birçok oluşum özel mülkiyete sahip araziler içinde yer almaktadır. Bir 

kısmının bu nedenle ziyaret edilmesi bir hayli zor olmaktadır. 

Oluşumların birçoğu yoğun bitki örtüsü nedeniyle tam olarak 

görülmemekte ve ayrıca bitkiler tarafından aşındırılma süreçleri 

hızlanmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak bu oluşumların koruma 

altına alınması gereklidir. 

 Yöre halkı çevresindeki oluşumların önemi ve değeri hakkında 

yeterli bilgi sahibi değildir. Aynı durum ziyaretçiler içinde geçerlidir. 

Bu nedenle oluşumların oluşum süreçlerini ve önemini içeren tanıtıcı 

levhalar düzenlenmeli ve uygun yerlere yerleştirilmelidir. 

Yeni sahil yolunun denizin doldurulması yoluyla yapılmış olması 

ilimizde doğal kıyı miktarını çok azaltmıştır. Bu nedenle kıyılarda 

oluşan oluşumların kıymeti daha da artmaktadır. Bu nadir kıyı 

oluşumlarına daha da fazla önem verilmeli, beşeri müdahalelere izin 

verilememelidir. 

Oluşumları il ve ülke genelinde tanıtmak amacı ile valilik, il 

turizm müdürlüğü ve yerel yönetimler tarafından kamu spotları ve 
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reklam panoları hazırlanmalı, ulusal ve uluslararası rehberlerle birlikte 

yöre turizmine hareketlilik kazandırılmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırma, ortaöğretim 9. Sınıf coğrafya dersi, doğal sistemler 

ünitesi içerisinde yer alan Dünya’nın şekli ve hareketleri konusunun 

hologram tasarımları ile öğretilmesinin, öğrencilerin akademik 

başarılarına etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 Eğitim 

öğretim yılında Kayseri’de bulunan bir devlet okulunda (Anadolu 

Lisesinde) öğrenim gören 68 dokuzuncu sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Deney grubu 24 kız 10 erkek olmak üzere 34 

öğrencinden oluşurken; kontrol grubu 18 erkek 16 kız öğrenciden 

oluşmaktadır. Deneysel işlem iki hafta sürede gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25 paket programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik 

ortalama değerleri kullanılmış; t- Testi ve Tek Faktör Üzerinde Tekrarlı 

Ölçümler İçin Çift Yönlü Varyans Analizi (two way anova for repeated 

measures) teknikleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney 

ve kontrol grubu öğrencilerinin Dünya’nın şekli ve hareketleri 

konusunda ön test puanları benzer bulunurken, son test puanlarında 

deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Deney ve kontrol 

grubunun gruplariçi (öntest-sontest) karşılaştırmasında ise her iki 

grupta da son test puanları lehine anlamlı fark olduğu ancak etki 

büyüklüğü dikkate alındığında deney grubundaki artışın daha anlamlı 
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olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, dünyanın şekli ve 

hareketleri gibi soyut kazanımların öğretiminde hologram kullanımının 

teşvik edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, hologram kullanımı, dünyanın şekli ve 

hareketleri 

ABSTRACT 

This research was carried out in order to investigate whether teaching 

the shape and movements of the Earth, which is included in the natural 

systems unit of the 9th grade geography course of secondary education, 

has an effect on the academic success of the students. In the research, a 

quasi-experimental design with pretest-posttest control group was used. 

The study group of the research consists of 68 ninth grade students 

studying in a public school (Anadolu High School) in Kayseri in the 

2022-2023 academic year. While the experimental group consisted of 

34 students, 24 girls and 10 boys; The control group consists of 18 boys 

and 16 girls. The experimental procedure was carried out in two weeks. 

The data obtained in the research were analyzed using the SPSS 25 

package program. Frequency, percentage and arithmetic mean values 

were used in the analysis of the data; Two way anova for repeated 

measures techniques were applied. According to the results of the 

research, while the pre-test scores of the students in the experimental 

and control groups were similar in terms of the shape and movements 

of the Earth, there were significant differences in favor of the 

experimental group in the post-test scores. In the comparison between 

the groups (pretest-posttest) of the experimental and control groups, it 

was concluded that there was a significant difference in favor of the 

posttest scores in both groups, but the increase in the experimental 

group was more significant when the effect size was taken into account. 

According to these results, it is recommended to encourage the use of 

holograms in teaching abstract acquisitions such as the shape and 

movements of the world. 

Keywords: Geography, use of holograms, shape and movements of the 

world 
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1.GİRİŞ 

Teknoloji her geçen gün ilerlemekte ve teknolojideki ilerlemelerin 

çeşitli boyutları da eğitim sistemine kolayca entegre olmaktadır. Bir 

ders kapsamında sınıf içi etkinliklerde bu teknolojik gelişmelerden 

yararlanmak ise giderek kolaylaşmaktadır. Çeşitli amaçlarla eğitim 

sürecinde teknoloji kullanılsa da eğitim alanında teknolojinin 

kullanılmasında asıl amaç; etkili, verimli, kalıcı öğrenme sağlamak ve 

öğrencinin aktif olarak öğretime katılması sonucu, öğrenilen bilgilerin 

hatırda kalma seviyesini artırmaktır (Khurmyet, 2016). Bu kapsamda, 

coğrafya derslerinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak ders planları 

yapmak mümkün hale gelmektedir. İnsanın yaşadığı ortamı tüm beşeri 

ve fiziki unsurları ve aralarındaki ilişkileri ile anlaması için etkin bir 

coğrafya eğitimine ihtiyaç vardır (Demirci, 2007). Bireyler yaşadıkları 

mekanlardaki farklılık ve benzerliklerin analizini yapmak, yeryüzünü 

tanımak ve bu sayede bu çevreden daha iyi yararlanmayı sağlamak için 

coğrafya öğrenmek durumundadırlar (Aydın & Güngördü, 2015). 

Coğrafya eğitimiyle öğrencilere kazandırılmaya çalışılan; karşılaşılan 

bilgi kaynaklarını araştırma, bilgiye ulaşma, yeni bilgiler üretme, 

bilgiler arasında ilişkiler kurma, fikir yürütme, sebep- sonuç ilişkilerini 

görme, sorgulama, karşılaştırma, analiz, sentez ve değerlendirme 

yapabilme gibi becerilerin dijital okuryazarlık becerisiyle 

örtüştürülerek kazandırılması öğrencileri giderek dijitalleşen hayata 

hazırlayabilmek adına bir zorunluluktur (Yeşiltaş, 2021). Eğitim 

sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş 

bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgi, beceri 

ve davranışlar öğretim programlarıyla kazandırılmaya çalışılırken 

değerlerimiz ve yetkinlikler bu bilgi, beceri ve davranışların arasındaki 

bütünlüğü kuran bağlantı ve ufuk işlevi görmektedir (MEB, 2018). 

2018 yılında uygulamaya konulan Coğrafya Dersi Öğretim 

Programında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, 

sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik olmak üzere kök değerler 

olarak 10 değer verilirken; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, 

matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital 

yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili 

yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik ile kültürel farkındalık ve 
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ifade olmak üzere 8 yetkinlik verilmiştir. Araştırmamız ile yakından 

ilgili olan dijital yetkinlikler MEB (2018)’de şöyle açıklanmıştır: 

 

Dijital yetkinlik: İş, günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim 

teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasını 

kapsar. Söz konusu yetkinlik, bilgiye erişim ve bilginin 

değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi 

için bilgisayarların kullanılması ayrıca internet aracılığıyla ortak 

ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel 

beceriler yoluyla desteklenmektedir. 

Öyle ki teknolojiler sınıflarımıza kadar girerek öğretim tasarımlarının 

vazgeçilmez bir unsuru haline dönüşmüştür. Bu durum dünyanın eğitim 

alanında geldiği noktanın bir göstergesi olarak kabul edilebilir (Çetin & 

İnel, 2021). Bu kapsamda sınıf içi etkinliklerde, bilgiye erişimde ve 

bilginin sunulmasında teknolojik araçların kullanılması hem konunun 

kalıcı olarak öğrenilmesinde hem de öğrencilerde dijital yetkinliklerin 

geliştirilmesinde önem arz etmektedir.  

Dünya’nın şekli ve hareketleri konusu, 2018 Coğrafya Dersi Öğretim 

Programı’nda “9.1.4. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini 

değerlendirir.” kazanımı ile yer almaktadır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim 

yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 9. Sınıflarda iki farklı 

coğrafya ders kitabı kullanılmaktadır. Her iki ders kitabında da 

Dünya’nın şekli ve hareketleri konusunun hangi başlıklar ile yer aldığı 

tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Konusunun Ders Kitaplarında 

Yer Alma Durumu 

Yayın 

Evi 

 

Milli Eğitim 

Bakanlığı 

 

Gün Yayıncılık 

  
K

O
N

U
 B

A
Ş

L
IK

L
A

R
I 

Dünya’nın şekli ve 

sonuçları 

Dünya’nın şekli ve 

sonuçları 

Dünya’nın 

hareketleri ve 

sonuçları 

Dünya’nın kendi 

ekseni etrafındaki 

hareketi ve 

sonuçları 

-Dünya’nın günlük 

(Eksen) hareketi ve 

sonuçları 

-Dünya’nın yıllık 

hareketi ve sonuçları  

Dünya’nın güneş 

etrafındaki hareketi 

ve sonuçları  

 

Tablo 1 incelendiğinde, iki ders kitabında da konunun benzer şekilde 

ele alındığı anlaşılmaktadır. Ancak yer kürenin şeklinin geoit olması ve 

yörüngenin şeklinin elips olması ders kitaplarında yer alan tek boyutlu 

görsellerle birlikte üç boyutlu görsellerinde kullanılmasını 

gerektirmektedir. Model küreler yerine ya da diğer ders materyalleri ile 

birlikte hologramlarla sınıf içi etkinliklerin planlanması, üç boyutlu 

algıyı öğrenciye hissettireceği düşünülmektedir. Aydın (2012) 

tarafından yapılan araştırmada elde edilen sonuçlara göre, sosyal 

bilimler lisesi öğrencilerinin coğrafya dersinde anlamakta en fazla 

zorlandığı konuların başında dünyanın şekli ve hareketleri, iklim 

konuları, harita bilgisi ve toprak çeşitleri gelmektedir. Araştırmacı bu 

durumun nedenini, bu konulardaki soyut kavramların fazla olması, 

konuların somutlaştırılarak anlatılamaması, matematiksel işlemlerin 

yer alması ve öğrencinin bu konularda zorlanması gösterilebilir, 

şeklinde ifade etmiştir. 

Dünya’nın yuvarlak olduğu, eski çağlardan beri biliniyordu. Ancak 

biçiminin, bir küreye benzediği günümüze yakın bir zamanda 

anlaşılmıştır. Dünya’nın biçimi, sadece kendine benzer. Dünya’nın 

kendi biçimi, Dünya’nın kendine özgü biçimi gibi anlamlar ifade eden, 
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geoid (Jeoid) terimi ortaya atılmıştır. Bu terimi, Dünya’nın kendine 

özgü şekli veya hiçbir geometrik şekle benzemeyen, sadece kendi 

kendine benzeyen özel biçimi, diye adlandırabiliriz (Güngördü, 2010; 

Atalay, 2011; Doğanay & Sever, 2012). Dünya’nın uzayda 

gerçekleştirdiği iki türlü hareket vardır. Bunlar, kendi ekseni 

çevresindeki hareketi ve güneşin çevresindeki hareketidir (Güngördü, 

2010; Doğanay & Sever, 2012). Dünya’nın şekli hakkında geoid 

kavramı ile birlikte küremsi şekil kavramıda açıklanır. Bu konuların 

açıklanması sırasında ders kitaplarında yer alan görseller, akıllı tahta 

içerikleri ya da model küreler kullanılır. Öğrenci harita, küre, duvar 

resmi, şema, poster, grafik gibi gereçleri kendisi kullanarak bir konuyu 

anlamaya çalışırsa öğrenme ve hatırlama %80 dolayında gerçekleşir 

(Alım & Girgin, 2004).  Özellikle model küreler, Dünya’nın şeklini 

anlatırken daha çok tercih edilen materyallerden biridir. Ancak eğitim 

ve öğretim faaliyetlerinde kullanılan model kürelere ait çeşitli ölçü, stil 

ve renklerde şaşırtıcı seçenekler bulunmaktadır. Duvar haritalarında 

olduğu gibi eğitim amaçlı model küreler yeryüzünün siyasi (ülkeler ve 

sınırları, şehirleri gösteren) ve fiziki (yer şekillerini gösteren) 

özelliklerini görsel olarak sunarlar (Kızılçaoğlu & Taş, 2007). Model 

küreler Dünya’nın gerçek şeklini yansıtmamaktadır. Bundan ötürü 

model kürelerin yanı sıra basit hologram tasarımları ile gerçeğe yakın 

görsellerin kullanımı mümkün hale gelmektedir. Dünya’nın kendi 

ekseni etrafındaki hareketi konusu eksen, gün, çizgisel hız, aydınlanma 

çemberi kavramlarını içermektedir. Ayrıca Dünya’nın kendi ekseni 

etrafındaki dönmesinin sonuçları da konu kapsamında yer almaktadır. 

Dünya’nın güneş etrafındaki hareketi ve sonuçları konusu yıl, yörünge, 

günberi, günöte, yörünge düzlemi (ekliptik) gibi kavramları ve mevsim 

başlangıç tarihlerini (21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart) 

içermektedir. Bu konular tek boyutlu görsellerle ders kitaplarında yer 

almaktadır. Konunun basit hologramlar ile üç boyutlu bir şekilde 

gösterilmesi gerçeğe yakın bir görüntü elde edilmesini sağlamaktadır.  

Üç boyut teknolojisi olan hologram; lazer ışığı gibi tutarlı bir ışıktan 

gelen ışınlar tarafından oluşturulan ve holografik projeksiyonla 

oluşturulmuş üç boyutlu görüntünün oluşmasını sağlayan bir 

görselleştirme aracıdır (Katsioloudis & Jones, 2018). Hologram 

kavramı Yunanca “tüm” anlamındaki “holos” ve “yazım, çizim ya da 
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mesaj” anlamlarındaki “gramma” kavramlarının birleşiminden 

oluşmaktadır. Hologram ilk kez “Holografinin Babası” olarak bilinen 

Macar asıllı İngiliz fizikçi Dennis Gabor tarafından elektron 

mikroskobu çözünürlüğünü geliştirme çalışmaları sırasında keşfedilmiş 

ve 1948 yılında makale olarak yayınlanmıştır (Şahin & Uyar, 2019). 

Hologram kavramı zaman zaman artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 

kavramlarıyla birlikte kullanılmakta ve bazen birbirine 

karıştırılabilmektedir. Artırılmış gerçeklik, gerçek Dünya’yı 

desteklemeye; sanal gerçeklik ise gerçek Dünya’yı sanal Dünya ile yer 

değiştirmeye odaklanmaktadır (Kesim & Özarslan, 2012). Hologram 

artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikle benzer teknolojiyi kullansa da 

bunlardan tamamen farklıdır. Farklı olması, hologramın üç boyutlu 

inceleme yapabileceğimiz ve obje olmasa bile görüntünün devam 

ettirilmesini sağlamasından kaynaklanmaktadır. (Katsioloudis & Jones, 

2018). Genel anlamıyla hologramların eğitimde kullanılmasının 

avantajlarını Kalansooriya, Marasinghe ve Bandara (2015) aşağıdaki 

şekilde açıklamıştır. 

• Öğrenciye, konuya ilişkin inandırıcı ve gerçekçi bir görünüm 

sunabilmesi 

• Farklı ortamlarda yer alan kullanıcılarla iletişim kurabilme 

özelliği 

• İlgi çekici ve etkili bir iletişim sağlayabilmesi 

• Ünlü karakterleri hayataymış gibi gösterebilme özelliği. 

Hologram teknolojisi, bu teknolojiden sınıflarında faydalanmak 

isteyenler için istediği konuda hologram videosu hazırlayabilme 

olanağını sunmaktadır. Orta düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olan her 

birey, belirlediği konu üzerinde Powerpoint gibi bir bilgisayar 

programından istediği hologram videosunu hazırlayabilmektedir (Türk, 

2020). Powerpoint kullanılarak hologram videosunun hazırlanmasını 

Türk (2020) şu şekilde açıklamıştır: 

Kullanım ve erişim kolaylığı sağladığı için tercih edilen 

Powerpoint programı açılır. Hologram videosunda net bir 

görüntü elde edebilmek için videonun arka planı siyah olmalıdır. 

Bu nedenle, Powerpoint’te arka planı biçimlendir yönergesi 

seçilerek ekran zemininin tamamı siyah yapılır. Oluşturulan 
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siyah zemin üzerine ana ekranda yer alan ekle butonuna 

tıklanarak, ekranı çapraz olarak bölecek şekilde doğru parçaları 

eklenir. Bu eklenen doğru parçaları hologramı oluşturulmak 

istenen resmin ekran üzerine simetrik bir şekilde 

yerleştirilebilmesi için kullanılmaktadır. Çapraz olarak dört 

parçaya bölünen ana ekranın bir bölümüne videosu hazırlanmak 

istenen medya eklenir.  

Görsel 1: Powerpoint’te ana ekranın bölümlenmesi. 

 

Powerpoint’te ekran bölme işlemi yapıldıktan sonra hologram görseli 

elde edilmek istenen görsel her bir alana görsel 2’deki gibi 

döndürülerek yerleştirilir. 
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Görsel 2: Powerpoint’te bölünen alanlara görsel eklenmesi. 

 

 

Görseller bölünen alanlara farklı açılarla yerleştirildikten sonra ekranı 

bölmek için kullanılan doğru parçaları görsel 3’te gösterildiği gibi 

kaldırılır. 

Görsel 3: Powerpoint ekranında bölümleme çizgisinin kaldırılması. 

 

Hazırlanan çalışma video formatında kaydedilmelidir. Bunun için ana 

ekranda sol üst köşede yer alan “dosya” butonuna tıklanır. Burada 

açılan menüden “farklı kaydet” butonu tıklanır. Açılan menüden 

“Windows Media Videosu” seçilerek görüntü kaydedilir. 
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Görsel 4: Powerpoint ekranında hazırlanan içeriğin video olarak 

kaybedilmesi 

. 

Hazırlanan videodan görüntü elde edilebilmesi için basit, yapımı kolay 

hologram piramitlerine ihtiyaç vardır. Hologram piramitlerini 

hazırlama aşamaları, Türk (2020) tarafından şu şekilde açıklanmıştır.  

Dijital hologram videolarıyla hologram görüntüsü elde 

edebilmek için hologram piramitleri kullanılmaktadır. 

Hologram piramitleri akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarda 

yer alan hologram videolarının ışığını yansıtabilmek ve görüntü 

açığa çıkarabilmek için bir araçtır. Piramit şeklinde 

oluşturulmasının sebebi ise, hologram videolarında yer alan dört 

yüzlü görüntünün tam ortasına konulabilecek şekilde olması ve 

bu dört yüzlü görüntüyü bir görüntü olarak toplayabilmesidir. 

Hologram piramitleri herkes tarafından kolayca temin 

edilebileceği düşünülen asetat kâğıtları, şeffaf CD kapakları ile 

oluşturulabilmektedir. Bu araştırmada, araştırmacı tarafından 

hazırlanan hologram piramidinde kolay temin edilebilir olması 

açısından asetat kâğıtları kullanılmıştır. 
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Görsel 5: Hologram Piramidi Hazırlama Aşamaları (Türk, 2020) 

 

 

Görsel 5’te görüldüğü üzere, Türk (2020)’ün önerisi ve kolay 

ulaşılabilir bir malzeme olmasından ötürü hologram piramidi 

hazırlanırken araştırmacılar tarafından asetat kağıdı tercih edilmiştir. 

Hologram piramidi hazırlama süreci, Türk (2020) tarafından şu şekilde 

açıklanmıştır. 

…hologram piramidi hazırlanırken asetat kâğıtlarının üzerine, 

üst tabanı 1 cm, alt tabanı 6 cm, yükseklikleri ise 4 cm olan 

ikizkenar yamuk çizilmektedir. Daha sonra bu yamuk 

kesilmekte ve aynı işlem tekrarlanarak dört adet yamuk elde 

edilmektedir. Elde edilen dört yamuk ikizkenar olan 

kısımlarından birbirine şeffaf bantla yapıştırılarak 

tutturulmaktadır. Yamukların birbirine yapıştırılmasıyla elde 

edilen hologram piramidi kullanıma hazır hâle gelmektedir. Bu 

aşamadan sonra telefon, tablet ya da bilgisayardan hazırlanan 

hologram videoları açılıp, bu araçların ekranının tam ortasına 

hologram piramidi yerleştirilerek hologram görüntüsü elde 

edilebilmektedir. 

Elde edilen görsellerin sınıf içerisinde gösterimi için bazı fiziksel 

şartlarında oluşturulması gerekmektedir. Hologram görsellerinin 
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anlaşılabilir olması için karanlık bir ortam oluşturulmalıdır. 

Araştırmacılar tarafından elde edilen ve sınıf içi etkinliklerde kullanılan 

görsellere aşağıda yer verilmiştir. 

Görsel 6: Güneş Sistemi Hologram Görüntüsü 

Görsel 7: Dünya’nın Şekli ve Günlük Hareketi Hologram Görüntüsü 

 

 

 

Görsel 8: Dünya’nın Yıllık Hareketi Hologram Görüntüsü 
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2. YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, ortaöğretim 9. Sınıf coğrafya dersi, doğal sistemler 

ünitesi içerisinde yer alan Dünya’nın şekli ve hareketleri konusunun 

hologram tasarımları ile işlenmesinin öğrencilerin akademik başarısına 

etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada öntest- sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen 

kullanılmıştır. Deneysel model, araştırmacının kontrolü altında, 

değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini keşfetmek için 

gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma alanıdır (Karasar, 2021; 

Büyüköztürk, 2022). Yarı deneysel desen, bütün değişkenlerin kontrol 

altına alınmasının mümkün olmadığı durumlarda özellikle eğitim 

alanındaki araştırmalarda en çok kullanılan deneysel desendir. Bu 

modelde gruplar yansız atama yoluyla deney ve kontrol grubu olarak 

oluşturulur (Balcı, 2021; Büyüköztürk, 2022). Deneysel işlemde 

kontrol grubunda yürütülmekte olan görsel ağırlıklı konu anlatımına 

devam edilmiş, deney grubunda ise hologram tasarımları eşliğinde ders 

anlatımı yapılmıştır. 
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Çalışma Grubu 

Araştırma çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Kayseri 

ili, Melikgazi ilçesinde bir Anadolu Lisesinde öğrenimine devam eden 

68 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney grubu 24 kız 10 

erkek olmak üzere 34 öğrenciden oluşurken; kontrol grubu 16 kız 18 

erkek olmak üzere 34 öğrenciden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

geliştirilen çoktan seçmeli 10 maddeden oluşan akademik başarı testi 

kullanılmıştır. Başarı testi ilk olarak Dünya’nın şekli ve sonuçları, 

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi ve sonuçları, Dünya’nın 

güneş etrafındaki hareketi ve sonuçları konularını kapsayacak şekilde 

oluşturulmuş ve daha sonra uzaman görüşleri alınarak 20 sorudan 

oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Daha sonraki basamakta, ölçeğin 

güvenirliği için hazırlanan test, bir üst sınıfta okuyan deney ve kontrol 

grubunda bulunmayan 100 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen 

veriler, KR20 Güvenirlik Analizi ile değerlendirilmiştir. Oluşturulan 

ölçme aracı en son haliyle 10 maddeden oluşmuştur. Yapılan analiz 

sonucunda testin KR20 güvenirlik katsayısı 0.71 olarak bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25 paket programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik 

ortalama değerleri kullanılmış; t- Testi ve Tek Faktör Üzerinde Tekrarlı 

Ölçümler İçin Çift Yönlü Varyans Analizi (two way anova for repeated 

measures) teknikleri uygulanmıştır. 

3. BULGULAR 

1) Ortaöğretim Öğrencilerinin Dünyanın Şekli ve Hareketleri 

Konusu Bilgi Öntest Puanlarına İlişkin Bulgular 

Ortaöğretim öğrencilerinin dünyanın şekli ve hareketleri konusu bilgi 

öntest puanlarının grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için ilişkisiz örneklemler için t testi 

yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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Tablo 2. Ortaöğretim Öğrencilerinin Dünyanın Şekli ve Hareketleri Konusu 

Bilgi Öntest Puanlarının Grup Değişkenine Göre Farklılığı İçin t -Testi 

Sonuçları 

 Grup N   S sd t p 

 Deney 34 2.71 1.24 
66 -.784 .436 

Kontrol 34 2.97 1.53 

 

Tablo 2’ye göre ortaöğretim öğrencilerinin dünyanın şekli ve 

hareketleri konusu bilgi öntestinden aldıkları puanlar grup değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. [t(66) = -,784; p> .05] Bu 

bulguya göre,  öğrencilerin Dünya’nın şekli ve hareketleri konusunda 

bilgi düzeylerinin deneysel işlem öncesinde benzer olduğu söylenebilir. 

2) Ortaöğretim Öğrencilerinin Dünyanın Şekli ve Hareketleri 

Konusu Bilgi Öntest-Sontest Puanlarına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın, dünyanın günlük hareketi ve dünyanın yıllık hareketi alt 

probleminin analizinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin coğrafya 

dersi dünyanın şekli ve hareketleri konusu başarı puanlarının gruplara 

(deney-kontrol), ölçümlere (öntest-sontest) ve bunların ortak etkisine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Analiz sonuçları tablo- 

3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Ortaöğretim Öğrencilerinin Dünyanın Şekli ve Hareketleri Konusu 

Başarı Testinden Aldıkları Öntest-Sontest Ortalama Puan ve Standart Sapma 

Değerleri 

GRUP ÖNTEST SONTEST 

N 
  

  S N c  S 

Deney 34 
2.72 1.24 

34 
7.88 1.43 

Kontrol 34 
2.97 1.53 

34 
7.26 1.14 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, hologram tasarımları ile ders anlatımının 

uygulandığı deney grubu öğrencilerinin deney öncesi dünyanın şekli ve 

hareketleri konusu başarı testi ortalama puanı X=2.72 iken, bu değer 

deney sonrasında X=7.88 olmuştur. Hologram tasarımları dışında 

görsel destekli ders anlatımının uygulandığı kontrol grubundaki 
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öğrencilerin aynı puanları sırasıyla X=2.97 ve X=7.26’dır. Buna göre 

hologram tasarımları ile ders anlatımının uygulandığı deney grubu 

öğrencilerinin hem de görsel destekli ders anlatımını programının 

uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin dünyanın şekli ve hareketleri 

konusu başarı düzeylerinde bir artış gözlendiği söylenebilir. İki ayrı 

deneysel işleme maruz kalan öğrencilerin dünyanın şekli ve hareketleri 

konusu başarı puanlarında deney öncesine göre, deney sonrasında 

gözlenen söz konusu değişmelerin anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin çift yönlü varyans analizi sonuçları tablo-4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4. Dünyanın Şekli ve Hareketleri Konusu Öntest- Sontest Başarı 

Puanlarının ANOVA Sonuçları 

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmanın daha önce belirtilen hipotezlerine 

ilişkin bulgular aşağıda verildiği şekilde açıklanabilir.  

1. Deney ve kontrol grubunun deney öncesi ve deney sonrası öntest ve 

sontest toplam dünyanın şekli ve hareketleri konusu testi başarı puanları 

arasında anlamlı bir fark yoktur F(1-66)= .426; p>.05. Bu bulgu, deney 

ve kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin dünyanın şekli ve 

hareketleri konusu başarı puanlarının ölçüm ayrımı (deney öncesi ve 

deney sonrası) yapılmadığında farklılaşmadığını gösterir. 

2. Öğrencilerin dünyanın şekli ve hareketleri konusu başarıları ile ilgili 

olarak, öntest – sontest ortalama başarı puanları arasında anlamlı bir 

fark vardır   F(1-66= 679.963; p<.05.  Bu bulgu, grup ayrımı 

yapmaksızın öğrencilerin dünyanın şekli ve hareketleri konusunda 

Varyansın Kaynağı      KT  sd     KO         F      p  

Gruplar Arası  165,235 67    

Grup (D/K)  1,059 1 1,059 
,426 ,516 

Hata  164,176 66 2,488   

Gruplariçi  843,000 68    

Ölçüm (Öntest-Sontest)  762,382 1 762,382 
679,963 ,000 

Grup* Ölçüm  
6,618 1 6,618 5,902 ,018 

Hata  74,000 66 1,121   
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başarılarının uygulanan öğretim modeline bağlı olarak değiştiği 

şeklinde yorumlanabilir. 

3. Tablo 4’teki analiz sonuçlarına göre iki ayrı öğretim modelinin 

uygulandığı deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Dünya’nın şekli ve 

hareketleri konusu testine ait başarı puanlarının deney öncesinden 

sonrasına anlamlı farklılık gösterdiği yani farklı işlem gruplarında 

(deney ve kontrol grubu) olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin 

dünyanın şekli ve hareketleri konusu testi başarı düzeyleri üzerindeki 

ortak etkilerinin anlamlı olduğu bulunmuştur F(1-66)= 5.902; p .05. 

Bu bulgu, hologram tasarımları ve görsel ağırlıklı ders anlatım 

yöntemlerini uygulamanın öğrencilerin dünyanın şekli ve hareketleri 

konusuna ait başarılarını artırmada farklı etkilere sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Öğrencilerin dünyanın şekli ve hareketleri konusundaki başarılarında 

gözlenen bu farklılıkların hologram tasarımlı ders anlatımından 

kaynaklandığı söylenebilir. Dünyanın şekli ve hareketleri konusundaki 

test puanlarında deney öncesine göre daha fazla artış gözlenen 

hologram tasarımlarla ders anlatımının, görsel destekli öğretim 

modeline göre öğrencilerin dünyanın şekli ve hareketleri konusuna ait 

başarılarını artırmada daha etkili olduğu görülmektedir. 

Grafik 1: Dünyanın Şekli ve Hareketleri Konusu Öntest -Sontest Başarı 

Grafiği 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

• Öğrencilerin, Dünya’nın şekli ve hareketleri konusunda bilgi 

düzeylerinin deneysel işlem öncesinde benzer olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durumun önceki öğrenmeler ile ilgili 

olabileceği düşünülmektedir. 

• Hem hologram tasarımları ile ders anlatımının uygulandığı 

deney grubu öğrencilerinin hem de görsel destekli ders 

anlatımını programının uygulandığı kontrol grubu 

öğrencilerinin Dünya’nın şekli ve hareketleri konusu başarı 

düzeylerinde bir artış meydana gelmiştir.  

• Deney ve kontrol grubunun, deney öncesi ve deney sonrası 

öntest ve sontest toplam Dünya’nın şekli ve hareketleri konusu 

testi başarı puanları arasında anlamlı bir fark meydana 

gelmemiştir. Bu bulgu, deney ve kontrol gruplarında bulunan 

öğrencilerin Dünya’nın şekli ve hareketleri konusu başarı 

puanlarının ölçüm ayrımı (deney öncesi ve deney sonrası) 

yapılmadığında farklılaşmadığını gösterir. 

• Öğrencilerin Dünya’nın şekli ve hareketleri konusu başarıları 

ile ilgili olarak, öntest – sontest ortalama başarı puanları 

arasında anlamlı bir fark oluşmuştur. Bu bulgu, grup ayrımı 

yapmaksızın öğrencilerin Dünya’nın şekli ve hareketleri 

konusundaki başarılarının, uygulanan öğretim modeline bağlı 

olarak değiştiği şeklinde yorumlanabilir. 

• Hem görsel destekli ders anlatımı hem de hologram tasarımlı 

ders anlatımının uygulandığı deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin, Dünya’nın şekli ve hareketleri konusu testine ait 

başarı puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık 

gösterdiği yani farklı işlem gruplarında (deney ve kontrol 

grubu) olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin Dünya’nın 

şekli ve hareketleri konusu testi başarı düzeyleri üzerindeki 

ortak etkilerinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

bulgu, hologram tasarımları ve görsel ağırlıklı ders anlatım 

yöntemlerini uygulamanın öğrencilerin Dünya’nın şekli ve 

hareketleri konusuna ait başarılarını artırmada farklı etkilere 

sahip olduğunu göstermektedir. 
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• Öğrencilerin, Dünya’nın şekli ve hareketleri konusundaki 

başarılarında gözlenen bu farklılıkların hologram tasarımlı ders 

anlatımından kaynaklandığı söylenebilir. Dünya’nın şekli ve 

hareketleri konusundaki test puanlarında deney öncesine göre 

daha fazla artış gözlenen hologram tasarımlarla ders anlatımı, 

görsel destekli öğretim modeline göre öğrencilerin Dünya’nın 

şekli ve hareketleri konusuna ait başarılarını artırmada daha 

etkili olduğu görülmektedir.  

• Araştırma sırasında gözlemlerle elde edilen veriler ile araştırma 

sonucunda elde edilen veriler neticesinde, Dünya’nın şekli ve 

hareketleri gibi soyut konuların öğretiminde başarıyı 

desteklemek adına hologram kullanımının teşvik edilmesi 

önerilmektedir.  
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ÖZET 

Karadeniz geçiş bölgesi durumunda olan Niksar, tarih öncesi 

dönemlerden günümüze Anadolu’da kültürel ve folklorik açıdan 

önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Bulunduğu stratejik konumu 

ve verimli tarım alanlarının oluşu şehrin önemini daha da arttırmıştır. 

Coğrafi konumu nedeniyle her dönemde Türk ve diğer egemen güçlerin 

ilgisini çekmiş ve siyasi oluşumlar buraya hâkim olma mücadelesi 

vermişlerdir. Niksar’a hâkim olan ve özellikle burada bulunan Niksar 

Kalesi’ne hükmeden bir siyasi veya askerî güç, dolayısıyla Orta 

Anadolu’ya ve Karadeniz Bölgesine hâkim olmaktadır. Çalışmamızda 

öncelikle Niksar’ın hangi egemen güçler tarafından yurt olmuş durumu 

ve bu durum karşısında kültürel gelişimi ne ölçüde oluşu üzerinde 

durulmuş, daha sonra ise bugünkü kültürel ve folklorik birikimlerinin 

günümüze yansımaları ele alınmış, bu olayların nedenleri ve sonuçları 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca Çalışmamız Niksar’ın türkü özelliklerini 

ve oyun özelliklerini kültürel açıdan incelemeyi amaçlamıştır. Bu 

çalışmada türkülerin yöresel yapıları bakımından analizi yapılmıştır. Bu 

bağlamda incelenen oyun türküleri ve müzikler bu konular kapsamında 

sınırlandırılmıştır. Betimsel bir nitelikte olan bu incelemede literatür 

tarama modeli kullanılıp yukarda bahsedilen konular kapsamında 

analiz edilmiştir. Niksar yöresinde incelenen kültürel ve folklorik 

bilgiler sözlerindeki halk kültürü öğeleri halk kültürü anlamları, türkü 

sözleri ve oyun kültürü aracılığıyla, toplum üyelerine neler aktarıldığı 

gibi konular ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Niksar, Halk Kültür, Halk Oyunları. 

Abstract 
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Niksar, which is a Black Sea transition region, has been one of the 

cultural and folkloric settlements in Anatolia from prehistoric times to 

the present. Its strategic location and fertile agricultural lands have 

increased the importance of the city even more. Due to its geographical 

location, it has attracted the attention of Turkish and other sovereign 

powers in every period, and political formations have struggled to 

dominate here. A political or military power that dominates Niksar and 

especially dominates the Niksar Castle here, thus dominates Central 

Anatolia and the Black Sea Region. In our study, first of all, Niksar's 

status as a homeland by which sovereign powers and the extent of its 

cultural development in the face of this situation are emphasized, then 

the reflections of today's cultural and folkloric accumulations are 

discussed, the causes and consequences of these events are emphasized. 

In addition, our study aimed to examine Niksar's folk songs and play 

features from a cultural perspective. In this study, folk songs were 

analyzed in terms of their local structures. In this context, the game 

ballads and music examined are limited within the scope of these 

subjects. In this descriptive study, the literature review model was used 

and analyzed within the scope of the above-mentioned issues. Topics 

such as folk culture elements, folk culture meanings in the words of 

cultural and folkloric information examined in the Niksar region, what 

is conveyed to the members of the society through folk song lyrics and 

game culture are discussed. 

Keyword: Niksar, Folk Culture, Folk Dances. 

 

1. GİRİŞ 

Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan ve kültürel geçiş bölgesi 

durumunda olan Niksar, Kültürel ve tarihi dokusu bakımından Tokat’ın 

önemli ilçelerinden biridir. Tarihte birçok medeniyete yurtluk yapmış 

Niksar,  Selçuklu döneminde de Anadolu’nun en önemli kültür 

merkezlerinden biri olmuş, Danişmentlere başkentlik yapmıştır. Ayrıca 

Niksar, Pontus ve Roma dönemlerinde de bölgede önemli bir şehir 

olduğu bilinmektedir (Ağca, 2016: 52). Ayrıca Niksar’ın bu önemi 

görülmektedir ki; bir dönem Niksar’a bağlı olan Orta Karadeniz’de yer 

alan Ordu ili, yöresinin kalıcı olarak Türk yurduna katılması Niksar'ın 
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başkent olmasından sonradır (Demir, Yerli, 1999: 102). Ve yine Veziri 

olduğu Eretna Devleti’nin yerine kendi adıyla; takribi 18 yıl hüküm 

süren Orta Anadolu merkezli ve başkenti Sivas olan Kadı Burhanettin 

devletini kurmuş ve Niksar’ı alarak gelişim göstermesinde 

görülmektedir.  

Kadı Burhanettin’in yaşadığı dönemi sosyolojik olarak Divan şiirinin 

ortaya çıkış dönemi diyebileceğimiz bir dönemde yaşamıştır. Ayrıca 

şair olan Kadı Burhanettin; siyasi istikrarın tam olarak sağlanamadığı, 

içte ve dışta bir takım olumsuz durumların devam ettiği bir döneme 

karşılık gelmektedir. Böylesi bir kargaşa durum içinde halkın 

çoğunlukla dini eğilimli hareketlerin yaşandığı mekânlara sığınma 

eğilimleri göstermesi, manevi tatmin arayışlarına yönelmesi, huzuru 

bulma ihtiyacını giderek önemli hale getirmiştir. 

Kadı Burhanettin bu durumu kendi edebi eserlerinde çok güzel ustalıkla 

kullanarak halkı kendine bağlamayı başarmıştır. Bir sorunu bir sıkıntıyı 

hatta bir övgüyü bazen alakasız benzetmeler yaparak betimlemiştir.  O 

günü taşıyan konuları ve övgü sözleri, kendi gazellerinde ve şiirlerinde 

tarihi ve dini menkıbelerini benzeterek işlemesiyle bilinen bir kişiliktir. 

Örneğin, Kadı Burhaneddin’de sevgilinin tüm cefasını büyük bir sabırla 

çeken âşık, Hz. Eyyûb’e benzetilir (Özmenli,2013: 617-618). Bu 

özelliğini seferlere çıkarak kazandığı topraklarda da göstermiştir. 

Örneğin Kadı Burhaneddin Niksar’ı sorunsuz bir şekilde teslim aldıktan 

sonra gerçekleştireceği diğer seferler için kendi yakınlarında 

bulunanlardan, Mevlânâ’nın şiirlerini getirmesini ister. Gerçekleşecek 

seferin niyetine açtığı sayfada gözüne çarpan şiir şu olur: “O padişah ne 

yaparsa güzel yapar. Çünkü incir ağacı hep tatlı meyve verir.” 

Maksadının hayrına yorduğu bu şiirden istifade ile Mevlânâ 

Celâleddin-i Rûmî’yi hayırla yâd edip hayır hasenatta bulunur (Özköse 

, 2016: 415). Niksar’ın konumu ve yerleşim bölgesinin bereketli 

topraklar oluşu her hükümdar için alınması gereken yegâne yerler 

olmuştur.  

Bu bölge Rum, Ermeni ve Türklerin asırlarca yan yana yaşadığı 

bilinmekte olup, üç ayrı unsurun zengin tarih ve kültür dokusuna sahip 

bir yerleşim yeridir (Açıkel, Mercan, 2002: 242). Kültürel havzalar 

belirlenirken Ordu yöresi Osmanlılar döneminde Niksar’la birlikte 



TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I| 534 

 

Amasya kültür havzasına bağlı olduğu bilinmektedir (Yediyıldız, 2000: 

21). Bu doğal etkileşimler Karadeniz sahil kültürü ile iç bölgelere ait 

kültürel birleşimler Niksar ve civarında sıkça kendisini göstermektedir. 

Bu nedenle kadim Anadolu tarihinin her döneminde önemli bir 

yerleşim bölgesi olan Niksar, konumu, coğrafik durumu ve bereketli 

tarım alanlarının oluşuna bağlıdır. Ayrıca geçiş bölgesi konumunda 

olan Niksar Karadeniz bölgesini İç bölgelere bağladığı ve yollarının 

kesiştiği kavşak noktasında yer almaktadır. Niksar’ın fethi çok 

önemlidir. Dânişmendnâme’de Niksar’ın çok uzun bir süre muhasara 

edildiği ve çok zor fethedildiği belirtilmektedir (Turan, 2021: 1456). 

Coğrafik konumu Niksar’ın önemini artırmaktadır. Kuzeybatıdan 

Erbaa ilçesiyle, güneybatıdan Tokat ili, güneyden Almus ilçesi ve 

kuzeyden de Ordu ili ile çevrili olan Niksar, Canik ve Dönek Dağı 

arasında olup, Kelkit havzası ekseninde önemli bir merkezdir (Uyanık, 

2020: 87). Zengin giyim kuşam, sözlü kültürel geleneği, yaşam tarzı ve 

oyunlarıyla geçiş güzergâhı konumunda olan Niksar, Anadolu’nun 

kadim kültürel şehridir.  

  Niksar’da Kültürel Danslar 

Halk oyunları halk musikisi ile birlikte düşünülür. Halk oyunları, içeriği 

ve işlevleriyle toplumun aynası olma özelliği taşıyan halk bilgisi 

yaratmalarıdır (Bali, 2017: 78). Fiziksel özellik olarak bakıldığında 

halk oyunları; icra edenin kendi bedenini kullanarak çeşitli birikimler 

sonucu ifade ettiği ve kendi gönül dünyasından gelen içgüdüsel biçimde 

gerçekleştirdiği bir olgudur. Kültürel açıdan ise halk oyunları, sosyo-

ekonomik, doğa ve iklim şartlarından kaynaklanan benzerlikler ya da 

farklılıklardan oluşmaktadır diyebiliriz (Kasapoğlu Akyol, 2018: 287). 

Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bulunan Niksar’ın geleneksel 

danslarında oyun figürleri, oyun icrası, oyunlardaki adım cümleleri, 

oyun kurgusu ve oyun ezgileri, yapısal ve karakter açısından kıyı 

kesimlerde görülen karşılama, fingil, metelik ve horonlar ile iç 

kesimlerde görülen halay benzerlikleriyle halk bilgisi yaratmaları 

harmanlanmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Karadeniz kıyı 

kesimlerinde görülen dört zamanlı ana usul özelliği taşıyan fingil, 

metelik ve kolbastı türü müzik ve oyunlar bu bölgede, bildiş oyun 

havaları şeklinde görülmektedir. Bu tarz halk müziği usulleri Türk 
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unsurlarıyla bu bölgelere geldiği bilinmektedir. Ayrıca Niksar’da 

türkülü oyunlarda bulmaktadır. Bu geleneksel yapılar yörede yapılan 

Yazıcık Kültür ve Sanat Festivali ve Çamiçi Yayla Şenlikleri gibi şenlik 

ve festivallerde halen canlılığını sürdürmektedir. 

Niksar yöresinde oyunlara; genellikle meydan sazı olarak bilinen davul 

zurna,  bağlama ya da Tokat ve civarına özgü olan kaval sazları eşlik 

eder. Kültürel inanç ekseninden ayrı düşünülmeyen halk oyunları 

Semahlar gibi bölümlüdür. Ağırlama, Ardıl halayı, İbiski halayı, Çiçek 

halayı ve Ellik gibi birçok oyun çeşidi gibi birçok bölümlü halaylar 

bulunmaktadır. Niksar yöresinde oynanan halaylar genellikle üç 

bölümden oluşur. Ağırlama dediğimiz ilk bölümü en yavaş bölümdür. 

İkinci olarak yanlama dediğimiz bölüme geçilir. Üçüncü bölümde ise 

artık hızlı bölüme geçiş yapılarak yelleme adı verilen bölüme geçilir. 

Figüratif açıdan bakıldığında ise figürler her bölümde aynı özellik 

gösterir. Üçüncü bölümdeki yellemelerde yer alan figürler, ilk 

bölümdeki ağırlama figürlerinin hızlı metronomda yapılan 

hareketlerdir. Tokat ilindeki aynı isimli oyunlarla Niksar’da oynanan 

oyunlar karakteristik olarak farklılık göstermektedir. Bunun sebebi 

geçişken kültürün özelliklerini taşımasıdır diyebiliriz. Halk oyunlarının 

ve türkülerinin söylem ve oyun oynama çeşitliliğini artıran ilham 

kaynaklarından birde, yörede yaşamış kültür tarihimizin önemli 

şairleridir.  

Niksar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve geçiş bölgesi 

olduğundan birçok kültürel özellikleri içinde barındırmaktadır. 

Özellikle kültürel tarihimizin önemli halk şairleri, Erzurumlu 

Emrah’tan (aslen Erzurumlu olmasına rağmen ömrünün önemli bir 

kısmını Niksar’da geçirmiş),  Niksarlı Bedri’ye kadar birçok sözlü 

kültürün önemli şahsiyetlerini bağrında yaşatmıştır. Niksar’ın halk 

oyunları kültürü Tokat ili ile ayrı düşünülemez. Orta Karadeniz ile İç 

Anadolu Bölgeleri arasında bulunan bu bölgenin oyunları da çok 

çeşitlidir. Halay türü oyunların yansıra, dinsel yapı içinde önemli yer 

tutan semahlara kadar toplu icraların yanı sıra, tek oynanan oyunlar da 

vardır. Yöre geçişken bölge olduğundan Karadeniz’de görülen 

karşılamaların benzer özellikleri de karşılama adıyla da oynanmaktadır. 

Yörede oynanan halaylar bölümlü halaylardır. Ağırlama ve yeldirme 
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bölümlerinden oluşmaktadır. Oynayacak kişilerin yavaş yavaş 

toplanması ağır bir şekilde dönerek oyuna başlaması, Ağırlamaların ana 

figürü olan dönmeyi teşkil eder. Daha sonra halayın temposu artarak 

devam ederek oyunun coşkusu artar bu bölüme de yeldirme 

denmektedir. İsim olarak “ellik” ve “lalelim” dediğimiz kimi halaylar 

tavır itibarı ile karşılamaları andırır.  Ayrıca yörede İbiski halayı 

isminde dört kişi tarafından yürütülen bir halay tarzı oyun 

bulunmaktadır. İbiski ismi muhtemelen Gökçeoluk köyünün eski ismi 

olan İbiski den almaktadır. Bu oyun önceleri karma (Kadın-erkek) 

oynanırken zaman içerisinde sadece erkekler tarafından 

oynanmaktadır. Yörenin oyun müziklerine genellikle davul, zurna kimi 

zaman da bağlama ve kaval eşlik etmektedir (Arslan, 2016: 14). Türk 

Halk musikimize birçok türkü kazandıran Niksar, musiki geleneğimizin 

en önemli sazlarından olan dilli ya da dilsiz kaval, çalım teknikleri ve 

yapım teknikleriyle bu yörelerde en iyi icra edildiği bilinmekle birlikte 

Niksar’a bağlı Erikbelen köyünde kaval yapım ustalarının olduğu da 

bilinmektedir. Bu kaval geleneği Niksar oyun türlerine de ilham 

kaynaklığı oluşturmaktadır (Oğuz, 2021: 24).  

Kültüre ve sanata hizmet etmiş merkezlerden biride Tokat ili ve civarı 

ilçelerdir. Özellikle bu folklorik ve kültürel bilgiler Niksar mimari 

yapıları, köprüleri, türbeleri ve medreseleriyle kültür merkezi konumu 

ile öne çıkmaktadır. Folkloru tanımlarken birçok bilim insanı,  halka ait 

her şey olduğunu söylemektedirler. Bunlar halk edebiyatı, türküler, 

maniler, destanlar, efsaneler, bilmeceler, tekerlemeler, ağıtlar, ninniler, 

halk oyunları, doğum-ölüm-evlenme âdetleri, yakıştırmalardır. Tokat 

ili ve civarı özellikle halk oyunlarında, el sanatları ve türküleriyle önde 

gelmektedir (Sarıtaş, 2014: 30). Kalenin bedenleri türküsü, ellik ve 

ibiski oyunu her yönüyle Niksar’ın tüm özelliklerini taşımaktadırlar. 

Niksar’ın Fidanları 

Yörelerin öncelikli baskın karakteristik halk müziklerinin yanı sıra, bu 

yörelerin kültürel özelliklerini çok fazla yansıtmayan ezgilerde 

bulunmaktadır. Bu durum özellikle geçiş bölgelerinde görülmektedir. 

Her yörenin kendi yaşam tarzı ve sosyolojik koşulları, yerel inanışları, 

dini inançları, gelenek-görenek ve yanı sıra, coğrafyasından alan 

kendine has müzik yapılarında görmek mümkündür. Geleneksel 
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ezgiler, müzik ve ya oyun cümleleri etrafında anonimleşme süreci 

oluşurken kurgulanırlar.  

Kendine has bir ezgiyle söylenen, Türk halk edebiyatının türlerinden 

olan halk şiirinin en eski özelliklerini taşıyan türkü; doğumdan ölüme 

kadar insanların duygu, düşünce, his ve hayallerini dile getiren sözlü 

kültür ürünüdür (Uzunöz, 2022: 29). Türkülerin türkü yakıcıları ve âşık 

geleneği ile oluştuğu bilinmektedir. Bu türkü yakıcılar müzik notası ve 

usul gibi kavramları bilmek zorunda değildirler. Hangi yörede yaşam 

sürüyorlar ise o bölgenin kendi üretimleri içindeki duyguları her ne ise 

onu içlerinden geldiği gibi gönül dünyasından koparak icra ederler. 

Bundan dolayıdır ki; Sözlü ezgilerdeki metinlere göre, müzikal yapılar 

değişiklik gösterir. Bu durum geçiş bölgesinde oluşan ezginin 

karakteristik yapısı, yakın ve farklı coğrafik özellik gösteren bölgelerde 

farklı varyantlar gösterebilir. Bir başka değişle ezgilerinin kendi iç 

dinamiklerinin açık bir göstergesi olmakla beraber o ezgileri icra eden 

halkın da, zaman içerisinde başka anlamlar yükleyerek yorumlamasını 

da göstermektedir. Niksar bölgesinde ise biraz daha şehir musiki 

etkileri görülse de, bölgede yerleşim gösteren Türkmen unsurlarının 

tarihi ve inanç etkilerinden dolayı Semah, deyiş, oyun türküsü gibi 

ürünler sıkça görülmekle birlikte türkülerin birçoğu da kıvrak oyun 

türküleri niteliğindedir. Niksar’ın halk kültürü ve folklor özelliklerini 

içinde barındıran; Fadik, Yeni Hamamdan çıktım, Yayla Çiçeğiminsin 

Balam, Bülbülü Suladım Altın Tasınan, Sabahtan Uğradım yârin 

yanına, Kaleden İniyordum, gibi türküler sözlü geleneğinin önemli 

parçalarındandır.  

Genel olarak Tokat bölgesi türkülerinde her ne kadar farklı karar sesli 

müzikler bulunsa da karar sesleri La ağırlıklıdır. (Kalenin Bedenleri) 

türküsü ise yukarıda bahsi geçen şehir musikisinin yöreye bir armağanı 

ve Tokat türküleri içerisinde özel bir Müstezat örneğidir. Müstezat 

ayağı Geleneksel Türk kültür musikisi içinde “Fa”, “Do”, “Sol” karar 

sesleriyle karşımıza çıkmaktadır. Anadolu’nun birçok yerinde “Sol” 

karar için Divan ayağı tabiri de kullanılsa da Niksar için bu durum 

müstezat olarak bilinmektedir. (Kurt, 2014: 158-164). Ayrıca TRT 

arşivi 693 repertuvar numaralı ve Hüseyin Arsal’dan alınan, Muzaffer 

Sarısözen’in derlediği Niksar yöresine ait “Niksar’ın Fidanları” adlı bu 
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türküye bakıldığında ilk dörtlüğündeki Niksar’ın fidanları dizesi, o 

yörede bulunan genç kızları anlatmaktadır. Sevgi konusunu işleyen bu 

türkünün aşağıda verdiğimiz diğer sözlerine bakıldığında; ipek bürükle 

(Çarşaf başörtü) bürünmüş genç kızların görünümü anlattığı gibi, 

“fidanları” kelimesiyle de bahar ayında gelişen filizlenen dalların genç 

kızların inceliği ve narinliğine benzetilmektedir (Deveci, 2016: 156). 

Kalenin bedenleri yar yar yar yandım 

koyverin gidenleri ninanay canım ninanaynay 

İpek bürük bürünmüş yar yar yar yandım 

Niksar’ın fidanları ninanay canım ninanaynay 

 

Görsel 1. TRT Halk Müziği Arşiv 
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Kelkit vadisi halk müziği türleri arasında yer alan ve Karadeniz’de 

Kolbastı, fingil-metelik türü olarak bilinen, Tokat ve Amasya da zahma 

ya da bildiş adıyla iki ya da dört birim zamanlı ana usul kalıplarıyla 

karşımıza çıkan bu durum “Kalenin bedenleri” adlı dört zamanlı 

müzikler arasına girmektedir. Dört zamanlı usuller ana usul ya da basit 

usuller olarak karşımıza çıkmakta ve Anadolu’nun hemen her 

bölgesinde türkülerde ya da oyun havalarında sıkılıkla görülmektedir.  

SONUÇ 

Karadeniz’i iç bölgelere taşıyan ve geçiş bölgesi durumunda olan 

Niksar, bilinen ilk tarihten beri günümüze kadar folklorik ve kültürel 

açıdan önemli yerleşim yerlerinden biridir. Bulunduğu konum ve 

verimli tarım alanlarının oluşu kültürün gelişmesinde önemli katkılar 

sağlamıştır. Türk ve diğer egemen unsurların ilgisini çekmiş ve siyasi 

oluşumlar buraya hâkim olma mücadelesi vermişlerdir. Niksar’a ait 

halk oyunları Karadanız ve iç kesimlerin kültürleriyle harmanlansa da, 

birçok Türk unsurunun kültürel izlerini taşımaktadırlar. Oyun kavramı 

da, kültürün içinde barındırdığı kodlarıyla o kültürü benimsemiş 

insanların anlayabileceği, ortak kimlik oluşturabileceği bilgi ve iletilere 

sahiptir. Yörenin geleneksel halk oyunları bu bağlamda kültürel 

kimliğin ifade aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Halay türü oyunların 

yansıra, dinsel yapı içinde önemli yer tutan semahlara kadar, tek 

oynanan halay oyunları da vardır. Yöre geçişken bölge olduğundan 

Karadeniz’de görülen bazı oyunlarla benzer özellikler göstermektedir. 

Müstezat türkü özellikleri Anadolu’nun önemli sahalarında 

görülmektedir. Bölgede görülen türküler her ne kadar farklı kararla 

bitse de, genelde bitiş karar sesleri La ağırlıklıdır. (Kalenin Bedenleri) 

türküsü “Sol” karar sesiyle bitiş özelliği ile özel bir Müstezat örneğidir. 

Kadim Türk yurtlarının kültür ve gelenek izlerini taşıyan Niksar; 

geleneksel oyun ve müzik kültüründe bu özellikleriyle öne çıkmaktadır.  

Geçiş bölgesi kültürel özellikleri Niksar yöresinde devam ediyor 

olması, şehrin değişmez bir kültürel birikime sahip olduğunun 

göstergesidir. 
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