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        Başlarken...

     Şişli Meslek Yüksekokulu olarak kuruluşumuzun 1. yılında; bünyemizde yer alan 
tüm programlarımızdan hareketle “sosyal, beşeri, idari ve sağlık bilimleri” temel alanla-
rını kapsayacak bir akademik dergi yayımlama kararı aldık. Bu kararımız doğrultusun-
da, Yükseköğretim kurumlarında, sektör içinde ve tüm araştırma kurumlarında yürütülen 
çalışmaları akademik ortama taşıyabilmek ve  bilgiyi paylaşabilmek  umuduyla hazırladı-
ğımız  Şişli Akademi bugün yayın hayatına “Merhaba” diyor. 

  Şişli Meslek Yüksekokulu’nun yarattığı değere değer katmak üzere, doğru bilgiyi, 
doğru biçimde taşımak için yola çıkan Şişli Akademi’ nin her sayısında bir ana tema olma-
sını planladık. İlk sayımızın ana temasını ise, toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru 
olan “Eğitim” olarak belirledik. Yetişmiş insan gücü ihtiyacından yola çıkarak, Meslek 
Yüksekokullarını irdeledik.  Eğitimi sektörel gelişimdeki rolü ve önemi konularına 
değindik; bilim ve teknolojinin yenilenme sürecini ele aldık ve  insan gelişimi üzerin-
de eğitimin etkisini sorgularken çocuklarımızın eğitimini unutmadık. Medyayı doğru 
okumayı ve her anlamda bilinçlenmeyi ana tema düzeyinde anladık ve incelemeye çalıştık.

   Şişli Akademi’de “Eğitim” teması dışında farklı konularda makalelere de yer verdik. 
Kültürel mirastan modaya; iletişim teknolojilerinden demokrasi ilişkilerine dek değişik 
kavramlara değinen yazılar taşıdık sayfalarımıza. İlk sayısında heyecanı ve mutluluğu bir 
arada yaşayan Şişli Akademi, bu sayısından itibaren yılda farklı temalarla iki kez yayım-
lanan bir dergi olarak yayın hayatını sürdürecektir. Dergimizin öğrencilerimize, akademik 
hayatın farklı evrelerindeki meslektaşlarımıza ve tüm araştırmacılara yeni ve güvenilir bir 
kaynak oluşturacağına inanıyoruz. 

   Yeni sayımızda yeni bir tema ile farklı disiplinlerden akademik makalelerle bir arada 
olmayı bekliyoruz.

   Üretimi ve bilimi konuşacağımız gelecek sayılarımızda yeniden buluşmak dileğiyle..

   Sevgi ve saygılarımla…

                                                                                                            

 Prof. Dr. Aynur AYDIN

                                             T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
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ÖZET;

Eğitim, toplumsal yaşamın vazgeçil-
mez unsurudur. Mesleki eğitim ise, ge-
lişen ekonomik ve teknolojiyle birlikte 
başta sanayi alanında olmak üzere, üre-
tim, dağıtım ve pazarlama sürecinde yer 
alacak nitelikli işgücü yetiştirmek üzere 
örgütlenmiş organizasyonlardır. Günü-
müz dünyasında ekonomik kalkınmanın 
en önemli öğesi; kapital, ileri teknolo-
jik makineler veya sistemler değildir, en 
önemli öğe yetişmiş insan gücüdür. Bunu 
sağlamak üzere oluşturulan meslek yük-
sekokulları günümüz Türkiye’sinde gere-
ken önemi görmemektedir. 

Çalışma Türkiye’de meslek 
yüksekokullarını merkeze alarak, meslek 
eğitiminde yaşanan sorunları ortaya 
koymayı ve çözüm perspektiflerini 
tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, 
öncelikle eğitimle ilgili kaynaklar 
taranmış, konuyla ilgili yapılan 
çalışmalar ve araştırmalar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Meslek 
eğitimi, Meslek Yüksekokulları

GİRİŞ

Eğitim; insanın var oluşun-
dan, ölümüne kadar devam 
eden,bireyin hayatta kalabilme 
sini sağlayan bilgi ve becerileri kazanmasın 
da etkili olan bir süreçtir. İletişim ile birlikte 
değiştirmiştir. 18. Yüzyılda gerçekleşen 
Sanayi Devrimi ile birlikte eğitim de ni-
telik değiştirmiştir.  Sanayi Devrimi’nde 
yeni buluşlara ek olarak bilim alanında 

* İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Banka-
cılık ve Sigortacılık Programı Öğretim Görevlisi. 
 

değiştirmiştir. 18. Yüzyılda gerçekleşen-
Sanayi Devrimi ile birlikte eğitim de ni-
telik değiştirmiştir.  Sanayi Devrimi’nde 
yeni buluşlara ek olarak bilim alanında 
kat edilen yollar, üretim süreciyle birleş-
tirilmiş, böylelikle tarım ekonomisinden 
makine ekonomisine büyük bir sıçrayış 
gerçekleştirilmiştir. Kurulan bu yeni dün-
ya düzeniyle birlikte, siyasal, ekonomik, 
sosyal, kültürel alanda pek çok değişim 
görülmüştür. Özellikle değişen nüfus 
dağılımı, farklılaşan hayat standartları, 
yeni gereksinimler doğurmuştur. Ma-
kineleşme ile birlikte baş gösteren ve 
ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir 
göstergesi olarak kabul görülen üre-
tim süreci, vasıfsız iş gücü yerine, daha 
donanımlı çalışanlar gerektirmiştir.

Buna paralel olarak, sanayinin ihtiyaç 
duyduğu kalifiye eleman gereksinimi so-
nucunda mesleki teknik eğitim bilgileri-
nin aktarıldığı, öğrenim gören kişilerin 
üretim sürecinde daha aktif rol aldığı, 
bilgili ve deneyimli eleman yetiştirme-
ye dayanan eğitim yöntemleri geliştiril-
miş ve tatbik etmiştir. Bu eğitimlerin en 
önemli özelliği ise, öğrenim görenlerin 
almış oldukları eğitime uygun olarak, 
doğrudan sürece katılmasını sağlamak, 
yani uygulamalı olarak işi öğretmektir. 
Bu eğitim sisteminde, farklı sektörlerde 
çalışma alanları bulunan işveren ve işçi 
kuruluşlarının, akademik ve mesleki 
kuruluşların belirlemiş olduğu odaklara 
yönelik olarak oluşturulan bir düzen 
içerisinde eğitimler verilmektedir. 

Mesleki eğitim, ilköğretimden baş-
layarak yüksek öğretime kadar eğitimin 
bütün kademeleri ile ilişkilidir. Mes-
lek yüksekokullarının tarihçesine ba-
kıldığında, Türkiye’de kurulan meslek 
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yüksekokullarının temelinin 1900’lü yıl-
lara dayandığı görülmektedir. Anadolu’da 
13. yüzyılda kurulmuş olan “Ahi Teşkila-
tı”, meslek yüksekokullarının başlangı-
cı olarak kabul edilmektedir. Şehirlerde 
yaşayan esnaf ve sanatkârların bir araya 
gelmesiyle oluşan Ahi Teşkilatı, sosyal ve 
ekonomik düzenin oluşmasına katkı sağ-
lamanın yanı sıra, mesleki bilgi ve beceri-
lerin de aktarıldığı bir sistem olarak işle-
miştir.1 Buna bağlı olarak, mesleki ahlak 
bilinci yerleştirilmiş, mesleklerin gerek-
tirdiği donanımlara sahip yeni esnaflar ve 
sanatkârlar Ahi Teşkilatı çalışmaları doğ-
rultusunda yetiştirilmiştir. Türkiye’de, 
Avrupa’daki gibi bir sanayileşme süreci-
nin yaşanmaması nedeniyle 1900’lü yılla-
ra kadar, Lonca sistemi devam ettirilmiş, 
usta-çırak ilişkisi ile birlikte yürütülmüş-
tür. Bu da ne yazık ki, mesleki eğitim 
kültürünün gelişmesini engellemiş, arka 
planda kalmasına neden olmuştur. 

1900’lü yılların ilk çeyreğinde, özel-
likle Cumhuriyet ile birlikte, gelişmiş 
ülkelerde başarısı ve önemi gözlemlenen 
mesleki okullar, Türkiye’de de kurulmaya 
başlamıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen 
pek çok yeniliklerde olduğu gibi, mesle-
ki eğitimler için de yurt dışından pek çok 
uzman getirilmiştir.1911 yılında açılan 
“Kondüktör Fen Mektebi” bu okullar ara-
sında bir ilktir. Daha sonra bu okul adını 
“Nafia Fen Mektebi” olarak değiştirmiş, 
orta öğrenimin hemen ardından iki yıl 
daha eğitim vermiştir. 1950’li yıllarla bir-
likte, tekniker okulları ülkemizde yayıl-
ma göstermiş, bunu Sanat Enstitüleri ve  
 
Yapı Enstitüleri takip etmiştir. Son olarak 
1981’de gerçekleştirilen yeni bir düzenle-
me ile birlikte, bugünkü meslek yükseko-
kullarının temelleri atılmış, üniversitelere 
bağlanmıştır.2

1  Ahilik ve Meslek Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı,
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/10/08/270025/
icerikler/ahilik-ve-meslek-egitimi_263870.html, Erişim Tari-
hi: Ekim 2013.
2 Teknikerliğin Yani MYO’ların Tarihçesi, Tekder Tekniker-
ler ve Yüksek Teknikerler Derneği,http://www.myotekni-
kerler.com/myoteknikerler/myolularin_tarihcesi/28,Erişim 

MESLEK 
YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ 

Günümüz dünyasında ekonomik kal-
kınmanın en önemli öğesi; kapital, ile-
ri teknolojik makineler veya sistemler 
değildir, en önemli öğe, yetişmiş insan 
gücüdür. Yetişmiş insan gücüne sahip ol-
manın tek yolu, her seviyede mesleki ve 
teknik eğitime destek vermektir.3 Meslek 
yüksekokullarının esas amacı, istihdama 
yönelik olarak belirlenmiş belirli mes-
leklere yönelik olarak vasıflı insan gücü 
oluşturmaktır. Teknik eleman ve meslek 
elemanı yetiştiren tek kaynak meslek 
yüksekokullarıdır. Bununla ilintili olarak, 
iş gücü yaratan ve üretime katılan birey-
lerin yetişmesi, ülke kalkınmasına da hiz-
met etmektedir. 

Dünyanın öteki ucunda yaşayan insan-
larla anlık olarak iletişim kurabilmekte 
dir. Etkileşime girebildiğimiz bu yeni 
düzen içerisinde, iş alanları da hızla de-
ğişim göstermektedir. Küreselleşme ile 
birlikte adeta küçük bir köye dönüşen 
dünyada aranan nitelikler, ihtiyaçlar 
farklılaşmaktadır.4Buna bağlı olarak mes-
lek yüksekokullarında verilen eğitimin, 
daha esnek bir yapıya, farklı alanlarda da 
uygulanabilir nitelikte olması gerekmek-
tedir. Hızla değişen çağa ayak uydurabil-
menin tek yolu, teknolojiden anlayan, et-
kin olarak kullanabilen ve uygulayabilen, 
kaliteli elemanlar yetiştirmektir. Mesleki 
ve teknik eğitim, oldukça büyük önem arz 
etmektedir. 

Tarihi:Ekim 2013.
3  Mesleki Eğitimin Ulusal-Uluslararası Rekabet Açılması ve 
Sertifikasyon ile Mesleki İş Gücü Dolaşımı (Konvertibilite) 
(http://www.tasam.org/Files/PDF/MSY_proje.rapor_EN.pdf), 
Erişim Tarihi:Ekim 2013.
4  Marshall McLuhan, iletişim teknolojilerinin ‘global köy’ 
kavramıyla, dünyayı benzeri duyuların paylaşıldığı bir glo-
bal köy haline dönüştüğünü savunmuştur. Kadife Karanlık 
21.Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, Haz: Nur-
doğan Rigel, Gül Batuş, Güleda Yücedoğan, Barış Çoban, Su 
Yayınevi, İstanbul, İkinci Baskı, 2005, s.17.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI 
VE İŞ HAYATI

“Ekonomik açıdan, eğitimin daha son-
ra mesleğin yürütülmesi sırasında kar-
şılaşılacak koşullara en yakın ortamda 
verilmesi esastır.” diyen Gerek Loens’in 
bu görüşü, meslek eğitimlerinin temelini 
oluşturmaktadır. Meslek yüksekokulla-
rı, iş hayatının başlangıcını oluşturacak 
staj eğitimi için fırsat yaratmaktadır. Staj, 
mesleki eğitime olanaklı ön lisans eğitim-
lerinin en önemli konularından birisidir. 
Staj öğrencinin aldığı eğitimle ilgili mes-
lek hayatına hazırlanmasıdır.5

Yüksek meslek eğitimi alan bireyler, 
mesleki teori eğitimler ve pratik uygu-
lamaların ardından staj olanağı saye-
sinde, iş hayatına hazırlanmaktadırlar. 
Özellikle bireylerin iş hayatına kolay 
adapte olabilmesini sağlayan, işin 
sürecini benimseten mesleki okulların, iş 
yaşamıyla sürekli alış-veriş halinde olma-
sı, yenilikleri ve ihtiyaçları yakından ta-
kip etmesi beklenmektedir.6

Türkiye’de meslek yüksekokulla-
rından mezun olan bireylerin yaklaşık 
%50’sinden fazlası kamu sektöründe ça-
lışmayı tercih etmektedir. Özel sektöre 
yönelen öğrencilerin çoğunluğunu iktisa-
di ve idari bilimler mezunları ile teknik 
bölüm mezunları oluşturmaktadır. Mes-
lek yüksekokulu mezunlarının aldıkları 
eğitim ve kazandıkları becerilerle birlikte 
iş hayatına katılması, gerek üretim süre-
cinde gerekse pazarlama ve dağıtım sü-
reçlerinde işverene olumlu katkılar sun-
maktadır. 

5  Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı, SE-
GEM Yayınları, İstanbul, 2011, s.43.
6  Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, Haz. Nur-
doğanRigel, Gül Batuş, GüledaYücedoğan, Barış Çoban, Su 
Yayınevi, İstanbul, İkinci Baskı 2005, s. 17.

TÜRKİYE’DE MESLEK 
YÜKSEKOKULLARI VE 

SORUNLAR
Bireylerin yeterli donanımı elde et-

mesi, aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik 
düzeyini de belirlemektedir. Buna bağlı 
olarak gelişmiş ülkeler, sanayinin eksik-
liğini duyduğu ara iş gücü ihtiyacını be-
lirleyerek, bu gereksinimleri hedef alan 
mesleki ve teknik eğitim sistemleri geliş-
tirmektedir.

Türkiye’nin en önemli gereksinimi ni-
telikli insan gücüdür. Fakat bu doğrultuda 
yapılan tüm girişimlere karşın ülkemizde 
teknik ve mesleki eğitim veren kuruluşla-
ra hem nitelik olarak hem de nicelik olarak 
gerekli önem verilmemektedir. Gelişmiş 
ülkelerde, tüm eğitim alanları içerisin-
de meslek yüksekokullarının tercihleri 
%65 iken, Türkiye’de bu oran %35’tir. 
Türkiye’de örgün öğrenim veren meslek 
yüksekokullarına olan talep sürekli artış 
göstermektedir; ancak sahip olunan genç 
nüfusa karşın, gelişmekte olan bir ekono-
minin en önemli unsuru olan kalifiye ele-
man yetiştirme programlarının oranları, 
gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük 
kalmaktadır. Türkiye’de 2012-2013 eği-
tim öğretim döneminde devlet ve vakıf 
üniversitelerine ve yüksekokullara bağlı 
toplam 777 meslek yüksekokulu faaliyet 
yürütmüştür. 

Meslek yüksekokulları çoğunlukla; 
sağlık bilimleri, dil bilimleri, bankacılık 
ve sigortacılık, adalet, iktisadi ve idari bi-
limler, denizcilik, teknik programlar gibi 
çeşitli bilimlerin çatısı altında eğitim ver-
mektedir. Bu noktada meslek yükseko-
kullarının, verilen eğitime göre özel ola-
rak tasarlanmış bina yapısı altında eğitim 
vermesi beklenmektedir. Verilen eğitime 
göre tasarlanmış atölyelerin olması, labo-
ratuarların bulunması, gerekli teçhizatla 
donatılmış olması, uygulama ile öğren-
menin bir gerekliliğidir.
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Günümüzde hemen her bölgeye ya-
yılmış olan toplam 777 meslek yükse-
kokulu bulunmaktadır. Örgün eğitim ve-
ren meslek yüksekokullarındaki öğrenci 
sayısı %23 iken, toplamda %15 gibi ol-
dukça düşük bir orana sahiptir. Gelişmiş 
ülkelerle karşılaştırma yapacak olursak; 
bu oranlar İsviçre’de %47, Amerika’da 
%45, Singapur’da ise %59’dur. Yaygın-
laşan meslek yüksekokulları ile birlikte, 
ülkenin de ihtiyaç duyduğu donanımlı ara 
eleman açığı da giderek azalacaktır. Bu 
okullar, aynı zamanda bulundukları böl-
genin yerel yönetimlerine, halkına olduk-
ça büyük katkılar sunmaktadır.7

Eğitim problemleri hem çok karmaşık, 
hem çok boyutlu, hem de çok faktörlü bir 
nitelik taşımaktadır. Türkiye’de eğitim 
alanındaki en temel problemlerden biri, 
eğitim ile istihdam arasındaki uyumsuz-
luk olarak karşımıza çıkmaktadır. Topla-
nan Milli Eğitim Şuraları’nda vurgulanan 
mesleki ve teknik eğitime ağırlık veril-
mesi gerektiği hususu, bir türlü hayata 
geçirilememekte; mevcut haliyle meslek 
eğitimi, yeterli ve etkin bir istihdam sağ-
lanmasına imkan vermemektedir.8

Gelişmekte olan ekonomiler için zin-
cirin olmazsa olmaz halkası ara eleman-
lardır. Dolayısıyla ara eleman yetiştiren 
eğitim kurumları oldukça büyük önem 
arz etmektedir. Bu önemin anlaşılmasıyla 
birlikte, Türkiye’de meslek yüksekokul-
larına ilişkin zaman zaman çeşitli düzen-
lemeler yapılmıştır. Meslek lisesi mezun-
larının, meslek yüksekokullarına sınavsız 
geçiş hakkı kazanması bunun en bilinen 
örneğidir. 

7  Tersanecilik Sektörü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 
Tuzla Tersaneler Bölgesinin İncelenmesi ve Değerlendirilme-
si Hakkında, T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetle-
me Kurulu, Araştırma ve İnceleme Raporu,(http://www.tccb.
gov.tr/ddk/ddk25.pdf), Erişim Tarihi: Ekim 2013.
8  Mesleki ve Teknik Eğitim Alanındaki Problemler, Meslek 
Liseleri Araştırması, Yz Strateji Ankara, 2004, http://yzstrateji.
com/dokumanlar/MESLEKIEGITIM-RAPOR.pdf, Erişim Ta-
rihi; Eylül 2013.

Meslek yüksekokullarına yönelik dü-
zenlemeler yeterli düzeyde bulunmamak-
tadır. Türkiye’de mevcut bulunan meslek 
yüksekokulları çeşitli sorunlarla karşı 
karşıyadır. Başta eğitim alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşları, eğitim 
örgütleri ve eğitim kuruluşları tarafından 
yapılan araştırmalar ve raporlar çeşitli so-
runları ortaya koymuştur. Araştırmalarda 
genel olarak ön plana çıkan sorunlardan 
ilki, meslek yüksekokullarının fiziki ko-
şulları genel olarak ihtiyaçları ve talepleri 
karşılayamamasıdır. Son yıllarda sayıları 
hızla artan üniversitelerle birlikte, meslek 
yüksekokulları yeterli donanıma sahip 
öğretim elemanı kadrolarına sahip de-
ğildir. Ayrıca meslek yüksekokullarında 
verilen eğitimlerin içeriği, kazandırılan 
becerilerin farklı alanlar için de uygula-
nabilir nitelikte olmadığı görülmektedir. 
Özellikle dar beceri alanları kazandı-
ran meslek eğitimlerinden mezun olan 
bireylerin, iş hayatına atılmakta daha 
çok zorlandıkları görülmektedir. Ayrıca 
meslek yüksekokulu öğrencileri staj uy 
gulamaları konusunda ciddi sorunlarla 
karşı karşıya kalmaktadır.Meslek yükse-
kokullarında öğrencilerin staj yapma hak-
kı, belirli bir yasal düzenlemeye alınma-
mış, bireysel ya da kurumsal çabalara terk 
edilmiştir.

Meslek yüksekokullarına ilişkin so-
runlar işvereni de kapsamaktadır. Çünkü, 
Türkiye’de işverenler, mesleki ve teknik 
eğitim almış bireyleri istihdam etmek ye-
rine, maliyeti daha düşük olması gerek-
çesiyle niteliksiz eleman alımı yapmayı 
tercih edebilmektedir. Uzun vadede, işlet-
meyi zarara sokan bu durum, işletmelerin 
rekabet gücünü kırmaktadır.

Meslek yüksekokullarında yaşanılan 
sorunların çözümü için zaman zaman 
siyasal iktidarlar veya bağlı kuruluşlar 
tarafından araştırma raporları düzenlen-
mekte, öneriler ve taslaklar sunulmakta-
dır. Bunlara örnek olarak, YÖK Mesleki 
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ve Teknik Eğitim Geliştirme Komisyonu 
tarafından hazırlanan “Mesleki ve Teknik 
Yükseköğretimde Ön Lisansın Yeniden 
Düzenlenmesi Taslağı” gösterilebilir. Söz 
konusu taslakta, mevcut sorunlara ilişkin 
özellikle planlama ve koordinasyon baş-
lığı altında çözüm önerileri sunulmuştur. 
Önerilerde özellikle eğitim ve öğretimde 
Avrupa Birliği standartlarının yakalanma-
sı, Avrupa Birliği’nin normlarına uygun 
öğrenci ve öğretmen planlamasının yapıl-
ması istenmiştir.9

SONUÇ

Meslek yüksekokulları gelişen tek-
noloji ve üretim sürecinde önemli bir 
misyona sahip olması gerekirken, çeşitli 
sıkıntılarla karşı karşıyadır. Meslek yük-
sekokullarının gelişen teknoloji ve üretim 
sürecine aktif dahil olması için bir dizi 
dönüşüme ihtiyacı vardır. Bu kapsamda 
öncelikle;

1- Meslek yüksekokullarına gereken 
önem verilmeli ve bu kapsamda uzun va-
deli stratejik planlar hazırlanmalıdır. 

2- Yeni açılacak her meslek yükse-
kokulu için fizibilite çalışmalarının yanı 
sıra bölgenin ihtiyacı olan iş gücüne yö-
nelik araştırmaların akademik bir çerçeve 
içerisinde değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. Bunun sağlanabilmesi için, ilgili 
kurumlarla iş birliği gerçekleştirilmeli 
ve böylelikle bireylerin aldıkları eğitimi 
uygulamalı olarak gerçekleştirme fırsatı 
sağlanmalıdır.

3- Mevcut meslek yüksekokullarının 
fiziki koşulları düzeltilmelidir. Meslek 
yüksekokulları verilen eğitimlerin içeri-
ğine uygun işlevli okul binalarına sahip 
olmalıdır. Hızla ilerleyen teknolojiyle 
uyum içerisinde, mesleğin gereği olan 
9  YÖK Mesleki ve Teknik Eğitim Geliştirme Komisyonu,  
Mesleki ve Teknik Yükseköğretimde Ön Lisansın Yeniden Dü-
zenlenmesi Taslağı, http://www.4myomt.ktu.edu.tr/konusma-
lar/meslekiveteknikyuksekogretimdeonlisansinyenidenduzn-
lenmesitaslagi.pdf; Erişim Tarihi: Eylül 2013.

uygulamaların rahatlıkla yapılabileceği 
koşullar sunulmalıdır. Okullarda yeterli 
donanıma sahip laboratuar ortamı sağlan-
malı, gerekli teknik cihazlar bulunmalıdır.

4- Meslek yüksekokullarının çağın 
gelişen ihtiyaçlarına karşılık verecek ni-
telikle programlar açması gerekmektedir. 

5- Eğitim planları, meslek örgütleri 
ve işverenin de sürece dahil olduğu bir 
koordinasyon tarafından desteklenmeli-
dir. 

6- Ülkelerin kalkınmasında önemli 
bir güç olan meslek eğitimleri, sanayi ile 
işbirliği içerisinde olmalıdır. 

7- Meslek yüksekokul-
larına bağlı “Kariyer ve Staj 
Komitesi”oluşturulmalıdır. Bu komiteye 
staj yapılan yerlerin bağlı oldukları sivil 
toplum örgütlerinden yetkili kişiler üye 
olarak alınmalıdır. 
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     ÖZET
İnovasyon, “bilim ve teknolojinin 

ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak 
şekilde yenilenmesi, buluş yaratmak, 
farklı olmak” şeklinde tanımlanmaktadır. 

  Tüm dünyada yükseköğretim 
programları, gelecekteki işgücü ihtiyacını 
karşılayabilmek için inovatif stratejiler 
uygulayarak eğitim kapasitelerini ge-
nişletmeye çalışmaktadır.1 Bir ülkenin 
kurumsal ve organizasyonel yapılanma-
sında İnovasyon sistemlerinin önemi ol-
dukça büyüktür. Yeni bir bilginin üretil-
mesi, var olan bilginin farklı şekillerde 
bir araya getirilmesi ya da bilginin eko-
nomik olarak kar getirici ürün ve süreç-
lere dönüştürülmesi ile yakından ilişkili 
olan ulusal ve bölgesel inovasyon sistem-
leri rekabet gücünü arttırarak ulusal ve 
bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar 
da bulunmaktadır.2 Sağlık eğitiminin ge-
lişmesi içinde inovasyona ihtiyaç vardır. 
Bu çalışmada amaç “Sağlık eğitiminde 
inovasyon nedir ve neler yapılabilir?” 
sorularına yanıt vermektir.

Anahtar Kelimeler:İnnovasyon, sağlık, 
sağlık eğitimi

GİRİŞ
Günümüzde bilimsel bilginin önemi 

giderek artmakta ve sağlık bakım uygu-
lamaları hızla farklılaşmaktadır. Nüfusun 
giderek yaşlanması, akut hastalıkların 
kronikleşmesi ve bunlara bağlı olarak te-
davi modellerinin hızla değişmesi, hasta 
bakımına bakımın niteliğine olan bakış 
açısını da değiştirmiştir. Ayrıca teknoloji-
*   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Prog-
ramı Öğretim Görevlisi. 
1  Dil S, Uzun M, Aykanat B. International Journal 
of Human Sciences: Hemşirelik Eğitiminde İnovas-
yon.2012;9(2):1218-1225.
2  Özdemir G. Eğitiminde İnovasyon Türk Eğitim Derrneği, 
Uluslararası Eğitim Forumu II. 1.Basım Haziran  2011.

deki gelişmeler ile yükseköğrenime gelen 
öğrenci profilindeki ve beklentilerindeki 
değişimlerde eğitimde inovasyon gerek-
sinimi ortaya çıkarmıştır. Bu değişimleri 
sınırlı finansal kaynaklarla gerçekleştir-
mede yükseköğretim kurumları oldukça 
zorlanmakta ancak bu zorlukları inovatif 
düşünceyi harekete geçirerek aşmaya ça-
lışmaktadır. Tüm dünyada yükseköğretim 
programları gelecekteki iş gücü ihtiya-
cını karşılayabilmek için inovatif strate-
jileri uygulayarak eğitim kapasitelerini 
gelişmektedir.3 Son yıllardaki devinim-
li ve değişken çevresel şartlar örgütleri, 
sürdürülebilir başarının sağlanması 
açısından tehdit etmekte ve yöneticileri 
farklı sorunlarla yüzyüze getirmektedir. 
Bu durum tüm sektörler gibi sağlık sek-
törü için de önemli bir gerçekliktir.4 Ayrı-
ca sağlık sektörünün oldukça dinamik ve 
çoğu zaman kaotik görünen yapısı, sek-
törde yer alan örgütlerin varlığını tehdit 
eden faktörler olarak kabul edilmektedir. 
Sözkonusu belirsiz ve değişken çevresel 
şartlar göz önüne bulundurulduğunda, 
inovasyon yapmak önemli bir gereklilik 
haline gelmiştir.5

İNOVASYON KAVRAMI VE 
İNOVASYON SÜRECİ

Literatürde inovasyon kavramına 
ilişkin pek çok tanım bulunmaktadır. 
İnovasyon bilim ve teknoloji dünyasının 
son yıllarda en güncel sözcüklerinden bi-
ridir. Anlamını karşılayacak tam bir Türk-
çe sözcük olmadığı için zaman zaman 
“yenilenme” olarak adlandırılan, ancak bu 
durumda sadece eksik değil, yanlış da an-
laşılabilen bir terimdir. İnovasyon, «yeni 
ve değişik bir şey yapmak” anlamında-
3   Dil, Uzun, a.g.e., s. 1218-1225.
4   Aksay K, Orhan F. “Hastanelerde İnovasyon Sürecinin Risk 
Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi”, 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi: 
2013;2(3):10-13.
5  Aksay, Orhan, a.g.e., s.10-13.
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ki Latince “innovare” kökünden türetil-
miştir. İnovasyon “bilim ve teknolojinin 
ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak 
şekilde yenilenmesi” anlamına gelmekte-
dir. Türkçe karşılığı olarak kullanılan “ye-
nilenme” sözcüğü inovasyonun ancak bir 
kısmını tanımlayabilmektedir. İnovasyon 
denilince, bilim ve teknolojiyi kullanır-
ken, çıktılarında ekonomi ve topluma yö-
nelik yarar yaratması da özellikle vurgu-
lanmaktadır.6 Tanımlamaya bakıldığında 
bilim ve teknoloji politikalarındaki kısa 
ve uzun vadeli hedeflerin de inovasyon 
ile aynı olduğu düşünülebilir. Çünkü her 
ikisinde de toplumsal yarar amaçlamak-
tadır.7

İnovasyon birçok lider işletmenin temel 
karakteristiğidir. Kavramın işletme bilimi 
yazısında geniş bir yer tuttuğu görülebilir. 
Özelliklede Schumpeter’in (1911, 
1934) ekonomi alanı için yenilikçiliği 
tanımlamasından bu yana, bu konuda çok 
sayıda çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. 
Yenilikçiliğin gerek araştırmacılar 
gerekse de iş dünyası tarafından bu derece 
yoğun ilgi görmesinin nedeni işletmelerin 
üzerindeki yaşamsal etkisidir. Bir örgütün 
inovasyon kapasitesi, örgütün başarı ve 
kalıcılığı için belirleyici etken olarak 
kabul edilmektedir. Yenilikçilik becerisine 
sahip olmayan işletmeleri benzer bir son 
beklemektedir. Schumpeter, yenilikçiliği 
ekonomik kalkınmanın temek koşulların-
dan biri olarak değerlendirmiştir.8

EĞİTİMDE ALANINDA 
İNOVASYON

Yaratıcılık ve özgüvene dayanma-
yan, yetersiz ve baskıcı eğitim sistemin-
de kökten değişiklik yapılmadan ulusal 
inovasyonun gerektirdiği beyin takımını 
yetiştirmek bir düş olarak değerlendiril-
mektedir. Bu kapsamda dikkat çekici so-
rular şunlardır: “İnovasyon yaklaşımını 
6  Yamaç K. “Nedir Bu İnovasyon?”, Bilim Eğitim ve Düşünce 
Dergisi 2001;1(3):6
7  Yılmaz F.. “Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ül-
kelerde ve Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği” Uluslararası 
İnsan Bilimleri Dergisi 2009;6(1):1.
8  Aksay, Orhan, a.g.e., s.10-13.

bu yönüyle acaba yine ıskalamak üzere 
miyiz? Biz inovasyonu yoksa başka bir 
şey mi zannediyoruz? Ve biz inovasyonu 
eğitim temeli olmayan bir yapıda kuraca-
ğımız sanarak yine çağın gerisine mi dü-
şeceğiz?”9

Eğitimde çağdaş yaklaşımlar büyük 
yeniliklerle gelmektedir. Öğretmene ve 
öğrenciye yüklenen roller değişmektedir. 
Düşünen, bilgi alışverişinde bulunan, 
fikir üreten, yaratan, kendine güvenen, 
çevresiyle ilişki kurabilen, takım 
anlayışına yatkın ayrıca tüm enformasyon 
teknolojilerini kullanmaya yatkın ve 
bunları kullanabilecek becerilerle 
donatılmış ve yabancı dil bilen kişiler 
yaratmak olmalıdır.10

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 
İNOVASYON 

Ülkemiz 1980 sonrası dönemde 
sanayileşmesini hızlandırmış, sanayi ve 
hizmet kesimlerinde çalışan sayısının 
arttırmıştır.11 Sağlık sektöründe inovasyo-
na araştırma-geliştirme, üretim ve yatırım 
kararlarını belirleyen faktörler ile bu fa-
aliyetlerin nihai çıktısının piyasaya erişi-
mini sağlayacak, diğer bir değişle nihai 
çıktıyı vatandaşların kullanımına ulaş-
tıracak düzenlenmeler etki eder. Sağlık 
sektöründeki arz ve talep koşulları diğer 
sektörlerden farklıdır.12 Dünyada sağlık 
bakım hizmetleri artık bilgi teknolojinin 
kullanımı ile Tele tıp uygulamaları (örne-
ğin; hastanın laboratuar sonuçlarını heki-
me göndererek hekimin değerlendirmesi, 
tanı koyması veya radyolojik filmin hızlı 
ucuz değerlendirilmesi için bir başka ül-
kedeki radyoloji uzmanına gönderilmesi 
gibi) ile uzaktan sunulabilmektedir. Tele 
tıbbı da sağlayan kapsayan Tele sağlık uy-
gulamaları da, araştırma, sağlığı korumak 
ve geliştirmek amacıyla video konferans, 
telefon desteği ile danışmanlık, telefonla 
9  Yamaç a.g.e., s.6.
10  Yamaç a.g.e., s.6.
11   Yılmaz a.g.e., 1.
12  Ökem Z G. TÜSİAD, “Türkiyenin Avrupa Birliği’ne Üye-
lik Sürecinde Sağlıkta İnovasyon”, 2011;02:49-52.
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izleme, sağlık eğitimi gibi interaktif ola-
rak etkinlikler olarak yürütülmektedir.13 
Sağlık eğitiminde inovasyon bu süreçler 
arasındaki bağlantıların devam etmesini 
sağlar. Sağlık eğitimi veren kuruluşlar, bu 
süreci takip ederek öğrenci yetiştirmeye 
çalışırlar. Ancak olanakların kısıtlı olma-
sı sağlık eğitiminde yetişen eğitimcilerin 
yetersizliği, okullarda laboratuar olanak-
larının kısıtlı olması ya da olmaması, ma-
ketlerin yetersizliği, stajda öğrencilerin 
yenilikçi dünyaya hazır hale getirileme-
mesi bu süreçteki bağlantıların kopması-
na neden olur.14

SAĞLIK EĞİTİMİNDE    
İNOVASYON SÜRECİ

Son yüzyılımızda sağlık hizmetlerinin 
sunumu önemli ölçüde değişmiştir. De-
ğişen ve gelişen sağlık sistemi15, sağlık 
eğitiminde inovasyon sürecinin önemini 
arttırmıştır. Eğitimde inovasyonu gerçek-
leştirebilmek için, okul öncesi eğitimden 
yükseköğretime, iş görenlerin hizmet içi 
eğitimden, toplumun her kesimini ilgilen-
diren yaşam boyu eğitime kadar yeniden 
yapılandırılma çalışmaları yapılmalıdır.16 
Bu yapılandırılmada, eğitimin felsefi, 
ekonomik ve toplumsal temelleri üzerinde 
önemle durulmalıdır. Ayrıca öğrencilerde 
girişimcilik, problem çözme, takım çalış-
ması, rakamları yorumlama, gelişmeleri 
takıp etme, yeni teknik ve bilgilere erişim 
yöntemlerini kullanma, hem teknik hem 
de yönetimsel konularda en iyi uygulama 
örneklerini özümseyecek eğitim ortamları 
oluşturularak yenileşmeler sağlanmalıdır. 
Eğer bu unsurlara dikkat edilmezse eği-
timden beklenen kazanımlarda, verimlilik 
azalacak çeşitli sorunlarla karşılaşılacak-
tır. Yeniliklerin sistemin bütününde ve 
süreklilik arz eden biçimde olması önem 
13  Temel B A. Deuhyo Ed. Küreselleşme ve Hemşirelik Eğiti-
minde Uluslararalılaşma.2011;4(3):147.
14  Saygılı S,, Erdal M. Yeni Teknolojilerin Sağlık Sektöründe-
ki Etkileri ve İnternet Kullanımı, inet-tr.org.tr inet-tr.org.tr 
[DOC], Erişim Tarihi:Eylül 2013.
15  Atalay M,. “Gelecek Yüzyılda Hemşirelikte Lisans Eğiti-
minin Vizyonu” H.C.Ü. Hemşirelik Yüksekokul Dergisi.
16  Taş S.SDÜ Fen Edebiyat Faültesi Sosyal Bilim-
ler Dergisi. Eğitimde yenileşmenin önündeki engeller 
(DörtKöşeTekerlekler);2007 Mayıs,17:184.

taşımaktadır.17

 Bugüne kadar, birçok okul yenilik-
çi program oluşturmaya çalışmış, ancak 
bu çalışmalar köklü değişimler yerine 
müfredata daha fazla konu eklenmesi 
veya içeriğin yeniden düzenlemesi ile 
sonuçlanmıştır.18 Diğer taraftan sağlık 
sektörünün temel kurumlarından olan 
hastaneler, sürdürülebilirlik ve rekabet 
gücü sağlama ve hastaların, sağlık perso-
nelinin ve paydaşların ihtiyaçlarına daha 
iyi yanıt verebilme düşüncesiyle yenilik-
çi olmak durumundadırlar. Bu düşünce-
den hareketle son on yılda inovasyonun 
sağlık sektörü ve hastaneler için önemi 
daha fazla gündeme gelmiş, akademis-
yen ve uygulayıcıların bu yöne eğilimleri 
artmıştır. Ne var ki sağlık hizmetlerinin 
neyi yapmanın etkili ve gerekli olduğunu 
belirlemeyi güçleştiren karmaşık yapısı 
inovasyon yapmayı da güçleştirmektedir. 
Hastanelerde yenilikçilik, sanayi sektö-
rüne göre daha yeni bir olgu olarak ka-
bul edilebilir. Buna ek olarak yenilikçilik 
kavramının, hastaneler açışımdan sanayi 
sektörüne göre o daha yeni bir olgu oldu-
ğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Sağlık hizmeti doğası gereği meyda-
na gelebilecek küçük bir hatayla insan 
hayatı için tehlikeli olabilecek sonuçlar 
doğurabilir. Bu durum ilk bakışta hastane 
işletmelerinde yenilikçilik yapmanın risk 
almada çekimser kalınabileceği düşün-
cesi ile daha zor olacağı algısını doğur-
maktadır. Ancak tıp bilimindeki sürekli 
ilerlemenin hastane işletmelerinde sunu-
lan teşhis, tedavi ve rehabilitasyon süreç-
lerine entegrasyonu çabaları beraberinde 
yenilikçiliği getirecektir. Bunun yanı sıra 
otelcilik, yemek, teknik hizmetler, eğitim 
ve hasta kayıt gibi teşhis ve tedavi süreç-
lerine bileşen olan daha pek çok faaliye-
tin gerçekleştiği yerler olan hastanelerin, 
yenilikçilik yapabilme adına zengin işlet-
meler olduğu görülmektedir.19

17  Taş a.g.e., 184.
18  HerdmanA E. Çvr.Korkmaz Ö. Hemşirelikte Eğitim ve 
Araştırma. Hemşirelik ve yenilik.2009;6(2):2.
19  Aksay, Orhan,  a.g.e. s.10-13.
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Geçmişte sadece yüz yüze eğilimle sı-
nırlı olan sağlık eğitimi bilişim teknolo-
jilerindeki gelişmelerle web ortamına da 
taşınmıştır. İnternet hastalara, ailelerine 
ve sağlık profesyonellerine birbirleriyle 
iletişim kumalarında, öğrenmelerinde ve 
bilgiye ulaşmalarında eşsiz fırsatlar sağ-
lamakta kullanıcı memnuniyeti genellikle 
pozitif yönde olmaktadır. İnternetin sağ-
lık bilgilerine ulaşmada bu kadar yoğun 
kullanılmasında bireylerin bilgiye erişim 
konusunda göstermiş olduğu çabaların ve 
bu çabalar sonucunda keşfetmiş oldukla-
rının büyük bir önemi vardır.20 Oldcorn 
(1989) yenileşme sürecinin aşamalarını 
her aşamada karşılaşılacak sorunları şu 
şekilde özetlemiştir:

1. Kabul: bu aşamada kurum yeni-
likle yaşamak zorunda olduğunu anlar ve 
yeniliği benimser. Herhangi bir sorunla 
karşılaşılmaz.

2. İlgisizlik: bir kararsızlık hâkimdir. 
Yenilik benimsenebilir veya yeniliğe ilgi 
gösterilmez.

3. Pasif direniş: Çalışanlar yeniliğe 
uzak durur, her şeyi eski durumdaymış 
gibi devam etmeye çalışılır. Sorunlar be-
lirginleşmeye başlamıştır.

4. Aktif direniş: Bu durumda ye-
niliğe karşı düşmanca bir tavır takınılır. 
Örgüt içerisindeki sorunlar tam olarak or-
taya çıkmış ve dirençte kararlılık durumu 
vardır.

Kurumlarda yenileşme sürecinde çalı-
şan görevlilerin kabul düzeyini oluşturup 
yeniliği benimsetmek önem taşımaktadır. 
Ayrıca yeniliklerin kurum ile doğrudan 
veya dolaylı olarak etkileşim içerisin-
de bulunan diğer çevresel sistemlerce 
desteklenmesi de gerekmektedir. Bugün 
birçok sayıda kurum ve yöneticisi, de-
ğişime karşı çıkılmasını kendilerinin en 
büyük sorunu olarak görmektedir. Hâl-
20  Demir Y, Gözüm S. Deuhyo Ed. Sağlık Eğitiminde Yeni 

Yönelimler; Wep Destekli Sağlık Eğitimi.2011;4(4):196.

buki değişim hep olacak, çalışanların, 
ilgili alanların çoğu değişime ayak uy-
durmayacak, bulunduğu yerde devam 
etmeyi isteyecektir. İnsanların en önemli 
özelliklerinden biride kendilerine dışarı-
dan dayatılan değişiklere karşı çıkmala-
rı, ürettikleri fikirleri sahiplenmeleridir.21 
Eğitim konusunda öne çıkan bazı öneriler 
ise şöyle sıralanabilir:

1. Yeniliği sürdüren yöneticinin ve 
diğer çalışanların iletişim becerisini güç-
lendirmek: Kurumlarda değişime karşı 
oluşan direncin azaltılmasında iletişim 
olmazsa olmazlardan biridir. Birçok so-
runların altında iletişim eksikliği yatmak-
tadır. Değişimin çalışanlara neler sağlaya-
cağı, onların işlerini nasıl kolaylaştıracağı 
iyi iletişim kurularak anlatılırsa dirençte o 
oranda azaltılmış olur.22

İletişim planlanırken şunlara dikkat 
edilmelidir:

- İletişim kurulması gereken hedef 
gruplar kimlerdir?

- Ne iletilmelidir?
- Tek yönlü çift yönlü iletişim nasıl 

olmalıdır?
- Ne tarz iletişim kullanılmalıdır?
- Tüm gruplarda tarz aynı mı kulla-

nılmalıdır?
- İletilen mesaj değişimden etkile-

nenlerin endişe duyacağı konulara değin-
mekte midir?

- Hangi iletişim aracı 
kullanılmalıdır?23

2. Geleneksel düşünceye karşı eği-
tim vermek: Çalışanların kurumsal 
değişim aşamasında özellikle teknolojik 
yenilikler konusunda eğitilmesi önem 
kazanmaktadır. Teknoloji hakkında 
bilgileri olmazsa ve neyi nasıl 
21   Taş a.g.e., s.184.
22  Taş a.g.e., s.184.
23 Terakye G., “Hemşirelikte İletişim Ve Hasta Hemşire 
İlişkileri”, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel 
Koordinatörlüğü, Ankara 1994:11
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yapacaklarını bilmezlerse ondan uzlaş-
ma söz konusu olacağı için direnç gelişe-
cektir. Değişim başladıktan sonra yanlış 
anlayışları ortadan kaldırmak ve yanlış 
bilgileri gidermek amacıyla eğitim çalış-
malarına devam edilmelidir. Burada olu-
şan direnci azaltmak için planlı bir eğitim 
programı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Eğitim planlanırken şunlara dikkat 
edilmelidir:

- Değişimden sonra ne kadar farklı-
laşacaktır?

- Kişilerin bilgi ve becerileri yeni 
koşullar için uygun mudur?

- Eğitim çalışması yeterince verimli 
olabilecek midir?

3. Yenileşmenin her aşamasında katı-
lımcılığı sağlamakta önemlidir: Katılıma 
katılan üyelerin değişimin planlanması ve 
uygulanmasında etkin rol oynamaları ge-
rekmektedir.

Katılımı planlarken şunlara dikkat 
edilmelidir?

- İçinde bulunan koşullarda katılım 
sağlanmalı mıdır ? Niçin evet? Niçin ha-
yır?

- Katılımı engelleyen koşullar var 
mıdır? Varsa bunlar ortadan kaldırılabilir 
mi?

- Kimler katılmalıdır?
- Katılımın boyutu nedir?
- Katılım ne şekilde olmalıdır?
4. Birey ya da bireylerin ihtiyaçlarını, 

tutumlarını, inançlarını ve örgütsel güçle-
rini hesaba katmak.

5. Değişmede üst yönetimin beklenti-
lerinin daha önemli bir güç olduğunu bil-
mek ve ona göre davranmak.

6. Değişmeye karşı olanların grup dav-
ranışlarını azaltmaya çalışmak.

7. Sürekli geri bildirim vermek.

8. Değişim için dürüst ve samimi ol-
mak gerekir demiştir.24

Greenhalgh ve arkadaşları da inovas-
yona geçişte hazır olmayı gösteren altı 
anahtar unsur olduğunu ifade etmişler-
dir. Bunlar değişimin gerekliliğini algı-
lama, arz edilen yenilikçilik ile sistemin 
değerleri, hedefleri ve kapasitesi arasında 
iyi uyum sağlama ve yenilikçiliğin so-
nuçlarını değerlendirebilme yeteneğidir. 
Ayrıca kurumların zaman ve kaynak tah-
sis etmeleri de gerekir.25 Benzer şekilde 
Dil ve arkadaşlarına göre de, öğretim 
üye ve elemanların bireysel yaklaşımı ve 
yaratıcılığı sınırlandırılmayan eğitim reh-
beri hazırlanmalıdır.26

SONUÇ
Sağlık eğitiminde inovasyon süreci-

nin başarılı olması için birlik ve beraber-
lik gerekmektedir. Her ne kadar kökleş-
miş sistemler ve direnç gösteren gruplar 
olsa da inovasyon yönelik adımlar ya-
pılmalıdır. Bu adımların başında öğren-
cilerin eğitimi ön plana çıkarılmalıdır. 
Çekirdeğin yetişmesi direnç gösteren 
grupların da bu sürece katılmasına 
olanak sağlayabilecektir. Sağlık eğitimi 
alan öğrencilerin mesleğe atılmada 
donanımlı olması, gerek hastanede 
gerekse hizmet kuruluşlarında görevlerini 
yerine getirirken zorlukları aşmalarını 
sağlayacaktır. Bu öğrencilerin inovasyon 
sürecimin yapı taşları olması gelecek-
te de sağlık eğitimi inovasyon sürecinde 
etkin rol oynamasını sağlayacaktır. Geli-
şen dünyada teknolojinin son derece hızlı 
olması inovasyonu gerekli kılmaktadır. 
Süreçte eğitime katılan akademisyenler, 
öğretmenler, hastanede hizmeti veren ku-
ruluşlara aktif görevler düşmektedir.
24  Taş, a.g.e., s.184.
25 Greenhalgh T, Robert G, Bate P, Kyriakidou O, Macfarlane 
F, Peacock R. How to spread good ideas: Asystemetic review 
of the literature on diffusion, dissemination and sustainability 
of innovations in health service delivery and organisation. Re-
port for the National Co-ordinating Centre for NHS Servise 
Delivery and Organisation (NCCSDO) London: Nccsdo;2004.

26   Dil, Uzun, a.g.e., s. 1218-1225.
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ÖZET

Turizm sektörü, ülkelerin ekonomik 
ve sosyal açıdan kalkınmasında önemli 
işleve sahiptir. Sektörün gelişmesi ve ülke 
kalkınmasında beklenen misyonu yerine 
getirmesi ise nitelikli insan gücü ve 
doğru planlama ile mümkün olmaktadır. 
Bu kapsamda eğitim önemli bir araç 
olarak ortaya çıkmaktadır. Hizmete yö-
nelik birçok sektörde olduğu gibi turizm 
sektöründe de nitelikli insan gücünü 
oluşturmak ve bu gücün doğru kullanımı-
nı sağlamak eğitim aracılığıyla sağlan-
maktadır. 

Çalışma, turizm sektörünün eğitim ile 
ilişkisi ortaya koymayı ve eğitimin turizm 
sektörünün gelişmesindeki önemine dikkat 
çekmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
turizm ve eğitim ilişkisi teorik bağlamda 
ele alınmakta, Türkiye bağlamında turizm 
eğitimleri irdelenmektedir. Turizm sektö-
rünün güçlenmesi için eğitim alanında 
yaşanan sorunlar ortaya koyulmakta, çö-
züm önerileri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Yeni İleti-
şim Teknolojileri, Teknolojik Rasyonalite

GİRİŞ

Turizm endüstrisi, bir iktisadi faaliyet 
olarak, yabancıların ziyaretlerinden do-
ğan faydaya yöneliktir. Bu endüstri, kâr 
amacı gütmeyen turizm organizasyonları, 
pazarlama hizmetleri, konaklama, ulaştır-
ma hizmetleri, yiyecek ve içecek faaliyet-
leri, perakende satış mağazaları ve diğer 
çeşitli etkinlikleri gibi birbirinden farklı 
hizmetleri ve faaliyetleri bir şemsiye al-
tında toplayan bir endüstridir.1 Turizm 
* İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletme-
ciliği Programı Öğretim Görevlisi.
** İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletme-

endüstrisinin birbirinden farklı hizmetleri 
ve faaliyetleri bir şemsiye altında topla-
yan özelliği, başardığı çok yönlü fonksi-
yonlardan ve ekonomiye yaptığı katkılar-
dan kaynaklanmaktadır.2 

Turizm işletmeleri büyük ölçüde in-
san gücüne dayanırlar. Özellikle konak-
lama ve yeme-içme işletmelerinde hiz-
meti üreten ve sunan insandır. Ağırlama 
hizmetlerinin yürütülmesinde ve turistin 
psikolojik tatmininin sağlanmasında in-
sanın rolü ve önemi çok büyüktür. Bu 
nedenle, turizm işletmelerinde başarının 
ve etkinliğin sağlanması üst yöneticiden 
alt basamaklardaki oda temizlikçileri ve  
komilere kadar tüm iş görenlerin kişisel 
çabalarına bağlı bulunmaktadır.3 Diğer 
bir ifade ile bir işletmeyi yaratan, canlı tu-
tan ve varlığını sürdürmesini sağlayan en 
önemli unsur insandır.4 Teknolojik olarak 
çok gelişmiş ve çeşitli kaynaklara sahip 
bir işletme olunsa dahi insan verimliliği 
sağlanmadan kurumsal verimlilik sağla-
namaz. Tüm bu kaynakların rasyonel kul-
lanımının yolu da insan formasyonundan 
geçmektedir.5

TURİZM VE EĞİTİM İLİŞKİSİ

Turizm sektörel açıdan değerlendi-
rildiğinde sektörün, hizmete yönelik ol-
ciliği Programı Öğretim Görevlisi.
*** İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşlet-
meciliği Programı Öğretim Görevlisi.
**** İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşlet-
meciliği Programı Öğretim Görevlisi.
1   Hasan Olalı, M, Korzay, Otel İşletmeciliği, Beta Basım 
Yayın, İstanbul, 1993, s.5
2  Orhan Batman, Otel İşletmelerinin Yönetimi, Değişim 
Yayınları, Adapazarı, 1999, s.3
3  İsmet Sabit Barutçugil, Turizm İşletmeciliği, Beta Basım 
Yayın, İstanbul, 1989, s.45
4  Senem Yazıcı, “Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Der-
si: Staj”, Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi:Staj, 
Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Konferansı,Ankara 2002, 
s.407-414.
5  Mehmet Özdemir, “Turizmin Yükselme Döneminde (1984-
1990) Eğitim Sorunu ve Bugün” Turizm Bakanlığı Turizm 
Eğitim Konferansı, Ankara, 2002, s.115-136

TURİZM SEKTÖRÜNDE EĞİTİMİN YERİ
                                                         
                                                        HANDE G. GÜMÜŞ BİLİM* ARİF EMRE ERDEN**
                                                                     EDA AŞIK ERDEN*** EVREN GÜ-
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duğu, sunulan hizmetin kalitesinin ise 
doğrudan insan faktörüne bağlı olduğu 
gözlenmektedir. Hizmet kalitesini ortaya  
koyan insanın ise mesleki tecrübesi ve 
eğitimi, kaliteyle doğrudan ilişkilendiril-
mektedir. İşletmeler sundukları hizmet ve 
hizmetin kalitesiyle ön plana çıkma çaba-
sı içerisindedir. Artan rekabet piyasasında 
bu sebeple işletmelerin eğitimli personel 
çalıştırması neredeyse zorunlu hale gel-
miştir.

Genel tanımıyla eğitim, insanları belli 
amaçlara göre yetiştirme sürecidir.6 Diğer 
bir tanımla eğitim, bireyin içinde yasadı-
ğı toplumda davranış biçimleri edindiği 
süreçler toplamıdır.7 Ülkelerin kaderinde 
rol oynayan etmenler arasında en başta 
yer alanlardan birisi kuşkusuz eğitimdir; 
çünkü eğitim doğrudan insana olan bir 
yatırımdır. Toplum olarak gelişmenin, 
kalkınmanın temelinde öğrenme, eğitme 
ve bilinçlenme yatar. Tarihin her döne-
minde yaşam düzeyini yükseltmiş, uygar 
toplumlar bu konuma diğerlerinden daha 
iyi, daha yoğun bir eğitimle ulaşmışlardır. 
8

Turizm eğitimi, turizm sektörü ve tu-
rizm ekonomisinin öğretilmesi, turizmle 
ilgili bilgi, beceri ve anlayış kazandırıl-
ması şeklinde tanımlanabilir. Ekonomik 
kalkınma sürecinde nitelikli iş gücü en 
önemli üretim faktörü olduğundan eko-
nomi ve eğitim birbirine bağlıdır. Öğre-
nim ile insanın özgüveni arttığından, in-
san daha kolay iletişim kurabilmektedir. 
Öğrenim düzeyi arttıkça halkın turiste ve 
turizme olan ilgisi de artacaktır.9 

Turizm sektöründe önemli olan tü-

6  Erden Fidan, Eğitime Giriş, Alkım, Yayınları, 
İstanbul, 1998, s.12
7  Fatma Varış, F, Eğitimde Program Geliştrime, Teoriler-Tek-
nikler, Alkım Yayınları, Ankara,1996, s.13.
8  Nural, Gündüzalp, “Kalkınmada Turizm ve Eğitimi” Turizm 
Bakanlığı Turizm Eğitim Konferansı Ankara, 1992, s.61-62

9  Şeyma Demircan, “Turizm Sektörü Çalışanlarının 
Mesleki Yeterlilik Seviyesi”, Akdeniz  Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2010.

ketim sırasında elde edilen duygularla, 
tüketim öncesi duyguların değerlendi-
rilmesi sonuçlarının bir birleşimi olan 
müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.10  
Sektörün her alanında özellikle misafir ile 
doğrudan iletişim içerisinde olan bölüm 
çalışanlarının misafir ağırlamada, talep-
leriyle ilgilenmede, hizmet etmede kişisel 
tecrübenin yanı sıra, giyim, kuşam, hitap, 
yaklaşım ve davranış şekillerinde büyük 
önem taşımaktadır. Bu da kişilerin eğitil-
mesi ile doğru orantılıdır.

Konaklama işletmelerinde işgörenle-
rin tutumları, diğer iş kollarına göre daha 
önemsenmektedir. Kişiliğin kullanımı, 
güleryüz, nezaket, içtenlik, insan sevgisi  
ve saygı, temizlik, yardımseverlik, anla-
yış gibi tutum ve alışkanlıkların düzeyi ve 
kullanma şekli müşterilerin temel psiko-
lojik gereksinimlerinin karşılanmasında 
çok etkili olmaktadır.11 Günümüz rekabet 
koşullarında fark yaratmak isteyen işlet-
melerinde en büyük kozu yine eğitimle 
ifade edilebilmektedir. Çalışanları geliş-
tiren, bu konudaki becerileri kazandıran 
güçlü bir eğitim, işletmenin başarısı için 
güçlü bir araç olarak kabul edilmelidir.12 

TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ

Turizm eğitimi her düzeydeki öğren-
cilere turizm bilincini , misafirperverliğin 
temel prensiplerini vermek , turizm en-
düstrisinde çalışan personelin ; genel ve 
mesleki bilgilerini arttırmak ve turizm en-
düstrisine yönetici araştırıcı, niteliklerin-
de uzman , uygulayıcı , teknisyen yetiştir-
mek için yapılan her türlü faaliyetlerdir.13

Turizmin gelişmesi için yatak sayı-
10  Özkan Tütüncü, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri  
Tatmininin Ölçülmesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001.
11  Tarlan Deniz, Tütüncü Özkan, “Konaklama İşletmelerinde 
Başarım Değerlemesi ve İş Doyumu Analizi”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.3, No.2, 
2001, s.141-163.
12  Erdoğan Taşkın, Müşteri İlişkileri Eğitimi, Papatya Yayın-
cılık, İstanbul, 2000, s.210.
13  Hasan Olalı, “Turizm Eğitim ve Öğretimi”, İktisadi 
Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Konferansları, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi , İstanbul,1973.
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sının ve taşıma kapasitesinin artması , 
altyapı sorununun çözüme ulaştırılması 
, tanıtma ve pazarlama çalışmalarının yo-
ğunlaştırılması ve dolayısıyla turist sayısı 
ve turizm gelirlerinin çoğalması gerekir.
Yatak ve konaklama kapasitesinin arttırıl-
ması üzerinde durulurken , emek yoğun 
nitelikli turistik işletmelerde , çalışan per-
sonelin nitelikli olmasına , halkın turizm 
konusunda eğitilmesine özen gösterilme-
li ve bu eğitimin turizm yatırımı kadar 
önemli olduğu kabul edilmelidir.14

1980’li yılların başından günümüze 
kadar Türkiye’ye gelen turist sayısında, 
turizm gelirlerinde ve yatak sayısında 
olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan 
bu olumlu gelişmelere rağmen turizmin 
hızlı ve iyi bir planlama yapılmadan bü-
yümesi sonucunda çeşitli sorunlar da 
ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan birisi, 
turizm sektöründeki nitelikli eleman ye-
tersizliğidir. Yatak sayısını arttırmak ama-
cıyla konaklama işletmesi yatırımları için 
verilen teşvikler, yatak sayısının hızla art-
masına neden olmuştur. Konaklama işlet-
melerinin sayısını arttırmak için teşvikler 
verilirken bu işletmelerde çalışacak nite-
likli elemanların nereden bulunacağı veya 
nasıl yetiştirileceği dikkate alınmamıştır. 
Bunun sonucunda turizm endüstrisi, nite-
likli eleman yetersizliği sorunu ile karşı 
karşıya kalmıştır.15 

 Türkiye’de turizm ile ilgili ilk ciddi 
çalışmaların izlerine 1940’lı yıllarda rast-
lanmaktadır.Eğitim konusuna , 1950’li 
yılların başında Ankara ve İstanbul’da 
garson ve aşçı yetiştirmek üzere iki kısa  
süreli kurs verilmiştir.Turizm konusunun 
bir bakanlık düzeyinde organize edilme-
si 1957 yılına rastlamaktadır.Bunu takip 
eden yıllarda turizmle ilgili konularda yo-
14  Akın İlkin A, Mithat Zeki Dinçer, Turizm Kesiminin Türk 
Kesiminin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Ankara, 
1991.
15 Cavit Elgezdi, “Dört Yıllık Turizm Eğitimi Veren Yükseko-
kulların Eğitim ve Öğretim Programlarının Sektör Beklentileri 
Doğrultusunda Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Ders Programı 
Önerisi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayım-
lanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2003, s.22.

ğun çalışmalar yapıldığı anlaşılmaktadır.
Geniş bir tabanda çok sayıda ilgili kurulu-
şun aktif katılımlarıyla “Turizm Danışma 
Kurulları”oluşturulmuştur.Uzun bir dö-
nem her yıl yenilenen bu kurul toplantıla-
rında turizm tüm sorunlarıyla tartışılmış , 
çözüm önerileri ileri sürülmüştür.16

Turizm sektörünün tanınması ve sek-
törün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel 
sorununa ilişkin geliştirilen çözüm yön-
temlerden biri ilköğretim okulları düze-
yinde verilen Turizm dersleridir. Örgün 
eğitimde öğrencilere çocuk yaşlardan 
itibaren ilköğretim okullarında, 3. sınıf-
larda genel turizm eğitimi verilmektedir. 
Örneğin, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, 
İş Eğitimi ve Ticaret, Turizm (seçmeli) 
derslerinde turizm eğitimi konuları 
işlenmektedir. Lise ve meslek okullarında 
da turizm eğitimi verilmektedir. Ayrıca 
mesleki turizm okulları da bulunmaktadır. 
Bu okulların amacı turistik kuruluşların 
gereksinimi olan nitelikli elemanları 
yetiştirmektir. Anadolu otelcilik ve turizm 
meslek liseleri, Anadolu aşçılık meslek 
liseleri, Anadolu meslek liselerinde 
öğrencilere meslek eğitimi verilmekte ve 
öğrenciler aynı zamanda üniversitelere 
hazırlanmaktadır.

Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
meslek yüksekokulları ile lisans düzeyinde 
eğitim veren yüksekokul ile fakültelerde de 
Yüksek Öğrenim Kurumuna bağlı olarak 
mesleki turizm eğitimi verilmektedir. 
Yaygın eğitim çalışmaları kapsamında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
Turizm Eğitim Merkezlerinde (TUREM) 
turizm eğitimi verilmektedir. Anadolu 
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 
ile Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri 
bünyesinde ayrıca yaygın eğitim kursları 
açılmaktadır. Yetişkinler Otelcilik ve 
Turizm Eğitim Merkezi (YÖTEM) 
buna örnek gösterilebilir. Mesleki 
eğitim merkezlerinde ve halk eğitim 
16  Osman Kemal Ağaoğlu, Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Et-
kenliği, Ankara, 1991.
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merkezlerinde yaygın turizm eğitimi 
verilmektedir. Örneğin, profesyonel turist 
rehberliği kursları yaygın turizm eğitimi 
kapsamındaki bir uygulamadır.17 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Turizm sektörü emeğe ve insan gücü-
ne dayalı ve yükselen insan beklentileri-
ne gore şekillenen sürekli yenilenmeye 
gereksinim duyan bir sektördür.  Bu ye-
nilenmede gelişen rekabet koşulları da 
düşünüldüğünde işletmelerin farklılık ya-
ratması ve o farkla bir adım öne geçmeleri 
ve ayrıca çalışan motivasyonu arttırmak 
adına büyük önem taşımaktadır. Bunun 
oluşabilmesinde ise eğitimin önemli bir 
payı vardır. Güleryüz, empati, iletişim 
teknikleri, kişisel beceriyi geliştirme gibi 
önem taşıyan konuların eğitim ile destek-
lenmesi sektörün gelişimi açısından bü-
yük önem taşımaktadır.

Lisans ve ön lisans düzeyinde eği-
tim veren Turizm fakülteleri ve meslek 
yüksek okulları teorik ile pratiğin bir-
leştiği bir eğitim anlayışına sahip olma-
ları gerekmektedir. Turizm sektöründe 
uygulamalı eğitim sektöre de dinamizm 
kazandıracaktır. Bir Turizm programı öğ-
rencisinin sektördeki uygulamaları, çalış-
maları görüp kendini sektöre hazırlaması 
öğrencinin gelişimi açısından da önem 
arz etmektedir.

Turizm sektöründe mesleki eğitim sek-
törün ihtiyaçlarına cevap verecek bazda 
olmalıdır. Sektör özellikle üniversitelerle 
olan bağını güçlendirerek nitelikle per-
sonel ihtiyacının karşılanmasına yönelik 
adımlar atması gerekir. Eğitimli ve yetiş-
miş bir personelin sektöre kazandırılması 
uluslararası imajın da önemli olduğu Tu-

17  Şeyma Demircan, “Turizm Sektörü Çalışanlarının Mesle-
ki Yeterlilik Seviyesi”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2010.

rizm sektörü için artı bir değer katacağı 
gerçeği yadsınamaz. Çünkü eğitimli bir 
personelin misafir memnuniyeti açısından 
sektörde farkındalık yaratacağı kuşkusuz-
dur.

KAYNAKÇA

AĞAOĞLU; O.K. (1991), Türkiye’de Turizm 
Eğitimi ve Etkenliği , Ankara.

BATMAN; O. (1999), Otel İşletmelerinin Yö-
netimi, Değişim Yayınları, Adapazarı.

BARUTÇUGİL;  İ. S. (1989); Turizm İşletme-
ciliği, Beta Basım Yayım, Yayın No.187, İstanbul.

DEMİRCAN; Ş. (2010), “Turizm Sektörü Ça-
lışanlarının Mesleki Yeterlilik Seviyesi”, Akdeniz 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ELGEZDİ; C. (2003), “Dört Yıllık Turizm 
Eğitimi Veren Yüksekokulların Eğitim ve Öğre-
tim Programlarının Sektör Beklentileri Doğrultu-
sunda Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Ders Progra-
mı Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

FİDAN, E. (1998), Eğitime Giriş, Alkım Yay, 
İstanbul.

GÜNDÜZALP; N. (1992), “Kalkınmada Tu-
rizm ve Eğitimi”, Turizm Bakanlığı Turizm Eğiti-
mi Konferansı, Ankara.

İLKİN; A, DİNÇER; M.Z. (1991), Turizm 
Kesiminin Türk Kesiminin Türk Ekonomisindeki 
Yeri ve Önemi, Ankara.

OLALI; H., KORZAY; M. (1993). Otel İşlet-
meciliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

OLALI; H, (1973), “Turizm Eğitim ve Öğ-
retimi”, İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü 
Konferansları,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi, İstanbul.

ÖZDEMİR; M. (2002), “Turizmin Yükselme 
Döneminde (1984–1990) Eğitim Sorunu ve Bu-
gün”, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konfe-
ransı, Ankara.

ARLAN; D., TÜTÜNCÜ; Ö. (2001) “Konak-
lama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İş 
Doyumu Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.3, No.2.

HANDE G. GÜMÜŞ BİLİM, ARİF EMRE EDEN, EDA AŞIK ERDEN, EVREN GÜMÜŞ                                                                                                                              TURİZM SEKTÖRÜNDE EĞİTİMİN YERİ

16



TAŞKIN; E. (2000), Müşteri İlişkileri Eğitimi, 
Papatya Yayıncılık, İstanbul.

TÜTÜNCÜ; Ö. (2001), Yiyecek İçecek İşlet-
melerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi, Turhan 
Kitabevi, Ankara.

VARIŞ; F. (1996),  Eğitimde Program 
Geliştirme: Teoriler-Teknikler, Alkım Yay, Anka-
ra. 

YAZICI; S. (2002), “Turizm Eğitiminin Bi-
linci ve Uygulama Dersi: Staj”, Turizm Bakanlığı 
Turizm Eğitimi Konferansı, Ankara.

HANDE G. GÜMÜŞ BİLİM, ARİF EMRE EDEN, EDA AŞIK ERDEN, EVREN GÜMÜŞ                                                                                                                              TURİZM SEKTÖRÜNDE EĞİTİMİN YERİ

17





ÖZET
Türkiye 1950’lerden itibaren kırsaldan 

kente yönelik göçle tanışmış, kentsel me-
kanlar hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme 
ve sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlar-
la karşı karşıya kalmıştır. Hızlı ve plan-
sız kentleşmenin yarattığı sosyo-kültürel 
sorunların başında kentlileşememe veya 
kent kimliğini sahiplenememe, aidiyet 
hissedememe yer almaktadır. Kent hakkı 
ve kentlilik bilinci kavramlarının önem 
kazandığı günümüzde, kentdaşların için-
de yaşadıkları kentle daha bütünleşme-
lerini sağlayacak teknolojik gelişmelere 
ayak uydurabilmek, halen sürmekte olan 
göçhızını kontrol edebilmek ve kente yer-
leşmiş olan kesimin kentlilik bilincini ka-
zanmalarını desteklemek için, ülke çapın-
da iyi planlanmış bir kalkınma, istihdam 
ve eğitim politikası geliştirilmesi beklen-
mektedir. 

Çalışmada kent, kentlileşme ve kent 
hakkı gibi kavramları tanımlanmakta, 
kent ile ilgili kararların alınması süre-
cinde katılımcı demokrasinin önemi vur-
gulanmakta, Türkiye’de kentleşme dina-
miklerine ve süreçlerine dikkat çekilerek 
kent hakkı talebi çerçevesinde gündem-
deki halk hareketleri değerlendirilmekte, 
hızlı ve çarpık kentleşmeden kaynakla-
nan sorunlar ortaya konulmaktadır. Kent 
kimliği, kentlileşme ve eğitim ilişkisine 
yer verilen çalışmada amaç, kent hakkı-
nın gerçekleşmesi ve kentsel gelişim için 
eğitimin yeniden ele alınması gerektiğini 
aktarmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kentlileşme, Kent-
leşme, Kent, Kentlilik, Eğitim.

GİRİŞ
Bir şehrin gerçek sahibi o şehirde ya-

şayan, kentle bütünleşen ve kendisini 

kente ait hisseden kişilerdir. Kentlilik bi-
linci kavramı ile ifade edilmek istenen de, 
kentte yaşayanların kentle bütünleşmesi, 
kendini kente ait hissetmesi ve dolayısıyla 
kente karşı sorumluluk duygusu taşıması-
dır.1Kentlilik bilincinin açıklanması için 
öncelikle ilişkili olduğu‘kent’, ‘kentleş-
me’ ve ‘kentlileşme’ kavramlarını tanım-
lamak gerekir. Ansiklopedik Mimarlık 
Sözlüğü’ndeki tanıma göre, “Bir yerleş-
me birimine kent denebilmesi, o birimde 
tarımdışı üretimin ağırlık kazanmasına, 
üretim araçlarının ve dolayısıyla nüfusun 
orada yoğunlaşmasına, bir örnek olmama 
ve bütünleşme derecelerinin yükselmiş 
bulunmasına bağlıdır.”2Kent; sadece yeni 
bir ekonomik teşkilatlanma ve değişmiş 
bir fiziki çevreyi belirtmez; aynı zamanda 
insanın davranış ve düşüncelerine de tesir 
eden yeni bir değişik sosyal düzeni ifade 
eder.3

Kentleşme; dar anlamda kent sayısının 
ve kent nüfusunun artması; geniş anlam-
da ise ekonomik, teknolojik, siyasal ve 
psiko-sosyolojik etkenlerin etkisi altında 
oluşan, sanayileşmeye ve toplumsal geliş-
meye paralel olarak kent sayısının artması 
ve var olan kentlerin büyümesi sonucunu 
doğuran, toplum yapısında artan oranda 
örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma ya-
ratan, insan davranış ve ilişkilerinde kent-
lere özgü değişikliklere yol açan nüfus 
birikimi sürecidir.4Yani kentleşme sadece 
mekansal anlamda bir şehir planlama ve 
mimarlık sorunsalı değil; koruma, ekolo-
ji, sosyoloji, siyaset, demokrasi, katılımcı 
planlama, kente dair karar alma mekaniz-
*Y.Mimar, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Resto-
rasyon Programı Öğretim Görevlisi 
1. Erol Kaya, Kentleşme ve Kentlileşme, İlke Yayıncılık, İs-
tanbul, 2003, s.75.
2  Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayın-
ları.
3  İhsan Sezal, Kentleşme, Ağac Yayınları, Alternatif Üniver-
site Serisi, İstanbul,1992, s.23.
4  Hasol, a.g.e.
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malarının yerelleşmesi ve şeffaflaşması 
gibi bir çok konuyu kapsayan ve multi-
disipliner olarak yaklaşılması gereken bir 
süreçtir.

Kentlileşme çeşitli aşamalar halinde 
gerçekleşir. Mekânsal ağırlıklı bir süreç 
olarak ele alındığında; kente göç ile bir-
likte başlayan nüfus dinamiğinin kentin 
belli bir kesiminde kararlılık kazanma-
sına kadar süregelen ilk aşama olarak 
tanımlanabilir.5Bunun için,  kişilerin 
gelecekleri açısından kentin ümit vaat 
etmesi gerekmektedir. Kişinin kentte 
yaşamasını anlamlı kılacak ve kentli ta-
rafından da olumlu görülecek ‘marjinal 
sektörden olmayan’ bir iş sahibi olması 
gerekmektedir. Dolayısıyla ekonomik 
bakımdan ele alındığında kentlileşme ki-
şinin geçimini tamamen kentte ve kente 
özgü işlerde sağlıyor duruma gelmesiyle 
gerçekleşir.6Bireylerin kentlileşebilme-
sinin önemli unsurları arasında eğitim 
ve kültür düzeyi de yer almaktadır. Ken-
te özgü davranış kalıplarının edinilme-
si, kentlileşmenin son aşamasıdır ve bir 
nesilde gerçekleşemeyecek kadar uzun 
bir süreçtir. Bireyin kente özgü davranış 
kalıplarını edinmesi, kültürel ve sosyal 
dünyasında kente özgü gelişmelerin ya-
şanabilmesi için, sosyal aktivitelere da-
hil olması önemli bir unsurdur. Sosyo-
kültürel açıdan kentlileşme, kente göç 
edenlerin ve kentte yaşayanların, kent 
toplumunun değer-norm sistemini, kentli 
insanın düşünme, davranış ve yaşama bi-
çimini benimsemesidir. Bu sosyal tutum 
ve davranış modelleri arasında eğitim ve 
öğretim konusundaki tutum, hak arama 
yöntemleri, kadın ve erkekle ilgili düşün-
ce, toplumdaki farklılıkları açıklama bi-
çimleri ve gereçler, örgütlenme biçimleri 
vb. şekilde çoğaltılabilir.7Bu alanda yer 
alamayan birey, kendini dışlanmış hisset-
5  Rüstem Erkan, Rüstem, Kentleşme ve Sosyal Değişme, 
Bilimadamı Yayınları, İstanbul, s.20.
6    Hüseyin Bal, Hüseyin, Kent Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi 
Yayınları, Isparta, 2002, s.62.
7  Muharrem Es, Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri - 1, Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü, s.30.

meye ve buna karşı savunma mekanizma-
ları geliştirmeye ve hatta öfke duymaya 
başlar. Bu ise, kentleşmenin önündeki en 
önemli engellerden birisidir. Kentlileşme, 
özellikle kırsaldan gelen nüfus açısından 
birkaç nesli kapsayabilen uzun bir süreci 
gerektirdiğine göre, kentlileşmeden önce 
kentlilik bilincinin kazanılmasına önem 
verilmelidir. Kentlilik bilinci, kişinin 
kendini kente karşı sorumlu ve kenti de 
kendisine ait hissetme durumu ve kent-
lileşme sürecini hızlandıran bir olgudur. 
Kentlileşmiş bir birey eğitime daha çok 
pay ayırır. Toplumda bir statü elde etme-
nin kişisel başarıyla ilişkili olduğunu bilir 
ve buna göre kendini geliştirir. Farklılaş-
maları doğal karşılar. Serbest zamanını 
kişisel ve toplumsal faydaya dönük olarak 
kullanır.8 Kısaca kentli niteliği kazanma 
olarak özetlenebilen kentlileşme, yukarı-
daki tüm tanımlar ışığında çeşitlilik ve de-
mokratik bir karakter taşıması gereken ve 
içerdiği örgütlenme, uzmanlaşma ve işbö-
lümü faktörlerinden dolayı da bir eğitim 
sürecini işaret eden ve dolayısıyla zaman 
içerisinde kendiliğinden gelişmesimüm-
kün görünmeyen bir süreçtir. Kent kavra-
mı doğasında demokrasi ve özgürlük kav-
ramlarını içinde barındırdığı için busüreç 
ancak yaşanılan kentlere aidiyet hissi ve 
karar sürecine çoğulcu katılım, kentlileş-
me bilinci ve eğitimi penceresinden ba-
karak değerlendirilebilinir.  ‘Profitopolis/
Çıkarcılık Şehirleri’ sergisinin düzenleyi-
cilerinden Wend Fischer, “Kentlerimizin 
geleceği için duyduğumuz kuşku, demok-
rasimizin geleceği ile bağlantılıdır” ifade-
siyle, şehirciliği de yurttaşlar katılmadan 
yerine getirilemeyecek bir politik görev 
olarak tanımlamıştır.9

TÜRKİYE’DE KENTLEŞME VE  
KENTLİLEŞME SORUNLARI

Türkiye’de kent ve kentleşmenin te-
mel dinamiğini hızlı nüfus artışı ve göç 
8  Kaya, a.g.e., s.66.
9http://www.yapi.com.tr/Haberler/kamunun-kamusal-alanla-
imtihani_109839.html, 18.06.2013
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oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun verilerine göre, 1927 yılında il ve  
ilçe merkezleri %24.2, belde ve köyler 
ise %75.8 nüfus oranına sahip iken, ilk 
olarak 1985 yılındaki genel nüfus sayımı 
sonuçlarında kentsel nüfus oranı %53’e 
%47 olarak artmıştır. 2012 yılında yapı-
lan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
sonuçlarına göre ise bu oran % 77.3’e % 
22.7 olmak üzere kentsel nüfusun ezici 
yoğunluğuyla sonuçlanmıştır.10

Hızlı nüfus artışının beslediği işsizlik, 
bölgesel gelişmişlik farkları sebebiyle bü-
yük şehirlere göç ve bunun sebep olduğu 
hızlı ve çarpık kentleşme Türkiye’nin aci-
len çözüm bekleyen sorunlarının başında 
gelmektedir.11Az gelişmiş ülkelerde; yıllık 
ortalama nüfus artışı %2-3, kentsel nüfus 
artışı da %6-7 olarak gerçekleşir. Gelişmiş 
ülkelerde ise; yıllık ortalama nüfus artışı 
%0-1, kentsel nüfus artışı ise %1-2 sevi-
yesindedir. Az gelişmiş ülkelerdeki bir ya 
da iki kentin aşırı derecede büyümesinin, 
hem kendi işlevlerinin gereği gibi yerine 
getirmesi bakımından, hem de bölge-
sel dengesizlikleri sürdürmesi yönünden 
önemli sakıncaları vardır. Gelişmekte 
olan ülkelerde kentleşmenin özellikle-
rinden biri kentleşmenin sanayileşmeden 
daha hızlı bir tempoyla olmasıdır. Bunun 
sonucu olarak Türkiye’de de birkaç mer-
kez, diğer bütün kent ve bölgelerden daha 
fazla büyümüş ve bu durum hizmetlerin 
yetersizliğine, kentsel organizasyonların 
yeterli ve zamanında kurulmaması gibi 
sorunlara sebep olmuştur.12Hiçbir ülkede 
mevcut kentler bu yüksek değişim tempo-
sunu sorunsuz, yani “çarpık olmayan” bir 
biçimde kaldırmayı sağlayacak nitelikte 
örgütlü değildir.13

Bilindiği üzere ülkemizde sosyal plan-
lama ile fiziki planlama birbirlerinden 
tamamen bağımsız kuruluşların pratik 
10  Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/
11  DPT, VIII. BYKP Gelir Dağılımın İyileştirilmesi ve Yok-
sullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 
2001.
12  Es, a.g.e, s.31.
13 Uğur Tanyeli, İçeriksiz Doğrular1, Çarpık Kentleşme, 
21.com.tr

alanı olagelmiştir. DPT ve Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı özelinde, planlama-
dan sorumlu idarelere baktığımızda, 
her iki kuruluşunda taslakta tanımlanan 
türde bir planlama pratiğinin olmadığını 
görmekteyiz.14Plansız bir biçimde göçle 
büyüyen az gelişmiş toplum kentlerinde 
ise, modern sektörlerde istihdam imkanı 
olmadığı zaman yoksulluk kültürü orta-
ya çıkmaktadır. Bu kesimin bir yoksulluk 
kültürüne sahip olduğu, anlık yaşama-
ya önem verdikleri, eğitime ve geleceğe 
ise önem verilmediği görülür. Böylece; 
yoksulluk kültürü çerçevesinde yetişen 
çocuklar çoğunlukla eğitim şanslarını 
da kullanamazlar. Bu yapı dışarıdan bir 
müdahale ile değiştirilmediği sürece 
kuşaktan kuşağa aktarılarak sağlamlaşır. 
15

Türkiye’de sanayi bir istihdam kapasi-
tesini karşılayacağı yerde, kentleşmenin 
sanayiye bağlı olarak gelişmemesi, açık ve 
gizli kent işsizliğinin fazlalaşmasına se-
bebiyet vermiştir. Dolayısıyla, işsiz kesim 
“marjinal sektör” şeklinde ifade edilen bir 
istihdam türünü oluşturmuştur.16Marjinal 
sektörler işportacılık, hizmetçilik, değ-
nekçilik, hamallık ve benzeri gibi örgüt-
lenmiş bir ekonomik yapıdan çıkarılıp 
atılacak olursa ekonominin işlerliğinde 
herhangi bir aksamaya yol açmayacak 
işler olarak tanımlanmaktadır. Kentin çe-
kiciliğinin bir nedeni de bu iş kolları sa-
yesinde göçen nüfusun kendine bir yaşam 
alanı oluşturmasıdır.17

Eğitim, sağlık, yol, elektrik, iletişim 
araçları, sosyal güvenlik hizmetleri ve 
hatta içme suyunun kırsal alanlara ulaş-
tırılamaması veya yetersiz kalması, kent-
lere doğru yaşanan yoğun göçün diğer 
sebepleridir. Kentler eğitim, sağlık ve 
14  Ümit Özcan, TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve 
Eğitim Merkezi Yerel Temsil Araştırması - İmar Mevzuatının 
ve Kentsel Toprak Mülkiyetinin İrdelenmesi, Haziran 2000, 
Ankara.
15 Mübeccel Kıray, “Toplumsal Değişme ve Kentleşme” 
Kentsel bütünleşme, TGAV yayınları, Ankara, 1982, s.57-66.
16 Es, a.g.e, s.32.

17 Kaya, a.g.e, s.47.
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kültür alanında fırsat, imkân ve olanak 
açısından kırsaldan zengindir. Özellik-
le eğitim konusunda aileler çocuklarının 
kendilerinden daha iyi bir eğitim alma-
larını istemektedir. Bu istek de kentlerin 
çekiciliğini artırmaktadır.Kentler çocuk-
larına iyi eğitim vermek isteyen, kaliteli 
sağlık hizmeti almak isteyen veya iş bul-
ma umudunda olan insanları kendine çek-
mektedir. İstanbul’da yaşayan 3346 kişi 
ile yapılan bir araştırma sonucun da kendi 
eğitimi ve çocuğunun eğitimi için İstan-
bul’a geldiğini belirtenlerin toplam oranı 
% 7.1’dir. 18

Kentin iş hayatı, uzmanlaşmış ve be-
ceri kazanmış insanları kabul etmektedir. 
Özellikle yüksek gelir getiren işler, yük-
sek veya mesleki teknik eğitimi gerektir-
mektedir. Göçle gelen gecekondulu nüfus 
mevcut eğitim düzeyiyle bu işlere gir-
mekte zorluk çekmektedir. Kentin mev-
cut organizasyonlarına katılma, yüksek 
gelir elde etme mümkün olmadığı sürece 
kente uyum gerçekleşmeyeceğine göre, 
gecekondu insanının kente uyumu bir 
problem olarak önemini korumaya devam 
edecektir. Bu durum büyük kentlerimize 
vasıfsız işgücü yığılmasına ve enformal 
sektörün doğmasına sebebiyet verecektir 
ve nitekim vermiştir.İşsiz kalanların kente 
uyumu gecikmekte, böylece hem kır, hem 
de kent değerlerini reddeden kimliksiz 
kültür insan toplulukları oluşmaktadır.19

Köyden kente göç sürecindeki ilk dö-
nemlerde kent ile bütünleşmenin bir yolu 
olan hemşerilik ilişkileri ve bu ilişkiler 
üzerinde kurulan dayanışma ağları, bu 
kez tam tersi bir işlev görmekte ve kent-
lerde içe kapalı cemaatlerin oluşumunu 
hızlandırmaktadır. Bir yandan kırsal top-
lumsal değerlerini büyük ölçüde yitiren, 
ancak öte yandan kentsel yaşam biçimiy-
le gereği gibi tanışamayan ve uyum sağ-
layamayan vatandaşlar, içine düştükleri 
değersizlik ve yabancılaşma şartlarında 
18 Genar Araştırma, Sosyal Doku Projesi, İ.B.B. 
Yayınlanmamış Rapor, 2001.
19  Es, a.g.e, s.35.

şehirli kimliklerini geliştiremediklerin-
den dolayı, toplumsal aidiyet arayışı için-
de ya bölgesel kimliklerine sarılmakta ve 
bölgecilik dayanışmasını geliştirmekte ya 
da aşiret, din, mezhep kaynaklı kimlikle-
re eğilim göstermektedirler.20Bu kişilerin 
kendi kimliklerini tanımlarken kendileri-
ni Mardinli, Adanalı, Trabzonlu, Sivaslı, 
Müslüman vs olarak tanımlamalarında 
bir sorun yoktur. Ancak, İstanbul’da 
yaşayanların aslen ait oldukları mem-
leket kimliklerinin yanında kendilerini 
İstanbullu olarak da tanımlayabilmeleri 
gerekmektedir.

Varoşlar, arka mahalle gibi terimlerle 
ifade edilen kente küskün, gelecek umu-
du olmayan bu kitleniniçinde bulunduk-
ları şehre bir anlamda yabancı kalma-
ları sözkonusudur. Bu kutuplaşmanın 
kent içinde yaşayan kesimlerin gündelik 
yaşamlarının hemen her aşamasını me-
kansal ve sosyal olarak birbirine dokun-
mayan ağlar türünde örgütledikleri, bu 
grupların örneğin farklı ulaşım araçlarını 
kullandıkları, farklı eğitim ve sağlık 
kurumlarından yararlandıkları, kısacası 
birbirinden hızla kopmakta oldukları da 
gözlenmektedir.21Böylelikle karşımıza bir 
toplumsal kutuplaşma ve kültürel ente-
grasyon problemi çıkmaktadır.

İstanbul ve benzeri büyük ölçekli, 
hızla büyüyen kentlerde aidiyet hissinin 
ve kentlilik bilincinin oluşması sorunlu-
dur. Kentte ikamet edecek yer bulamayan, 
kentte iş sahibi olamayan ve kentin doğal, 
kültürel özelliklerinden yararlanamayan 
insanların kente yabancılaşması ve bu 
yabancılaşmanın öfkeye dönüşmesi 
sözkonusu olabilmektedir. Kentlilik bi-
lincinin gelişmesi için ortak bir kentte ya-
şamak yeterli bir özellik değildir. İnsanlar 
kendilerinin içinde oldukları olguları daha 
kolay sahiplenmektedirler. Bir şehirde 
20  Kaya, a.g.e, s.70.
21  Oğuz Işık, 1980’lerden 2000’lere Türkiye’de Kentsel 
Gelişme: Yeni Dengeler, Yeni Sorunlar, Kent, Yerel Siyaset 
ve Demokrasi, “Sivil Toplum İçin Kent, Yerel Siyaset ve De-
mokrasi Seminerleri, WALD-DemokrasiKitaplığı, İstanbul, 
1999, s. 280-291.
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yaşayan insanların yaşadıkları şehre kar-
şı ait olma duygusu taşımaları ise o şehri 
korumaları, geliştirmeleri için sorumluluk 
yüklenmeleri, şehrin imarı ve yönetimine 
katılmalarıyla mümkün olabilmektedir. 
Katılımcı demokrasi olarak tanımlanan 
yeni yönetim anlayışının kentlerde hayata 
geçirilmesi beklenmektedir.22

Kent hakkı talebi, kentlilik bilinci ve 
kente aidiyet hissi, 2013 yılının Mayıs 
ayında İstanbul Taksim Gezi Parkı’n-
da ağaçların kesilmesiyle başlayan sü-
reçte, Mimar/mimarlık tarihçisi Prof.
Dr.Uğur Tanyeli’nin ifadesiyle ‘ilk kez 
mimarlık aracılığıyla itiraz eden bir 
toplumsal hareket’i tetikleyerek gün-
deme gelmiştir.231968’de Çağdaş Kent 
Kuramcılarından Fransız sosyolog 
Henri Lefebvre tarafından üzerinde 
durulan ‹Kent Hakkı› kavramı Gezi 
Olayları olarak nitelendirilen süreç 
boyunca akademisyenlerin, aktivistlerin 
katılımıyla düzenlenen tartışmalarda ele 
alınmıştır. Yoğurtçu Parkı’nda 2 Ağustos 
2013 tarihinde düzenlenen panelin çağrı 
metninde, “Bir kent parkının savunusuyla 
başlayan direniş,  kentlerimizin sermayenin 
değil bizim olduğunu hatırlatmıştı. 
Değişim değeri değil kullanım değerinin 
öne çıktığı, ortak yaşam pratiklerinin 
mekanı olan bir kent tahayyülü olarak 
tanımlanan kent hakkı kavramı bugün 
yeniden hayatbuluyor. Bizim olanı geri 
almak, yaşadığımız mekanı sahiplenmek 
için semt forumlarında bir araya 
geldik, kentlerimiz hakkında söz sahibi 
olduğumuzu haykırdık” ifadeleri yer 
almıştır.24 Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Zekai 
Görgülü, Taksim’de bulunan Gezi Parkı 
olaylarında insanların kentine sahip 
çıktığını belirtmiş, İstanbul’un küresel bir 
kent olabilmek için ortak bir akıl, ve irade 
22  Kaya, a.g.e, s.76.
23http://www.yapi.com.tr/Haberler/kamunun-kamusal-alanla-
imtihani_109839.html, 18.06.2013
24 http://www.yapi.com.tr/Haberler/yogurtcu-parkinda-kent-
hakki-paneli_111273.html

ile yönetilmesi gerektiğini aktarmıştır.25

Topçu Kışlası’nın ihyasının çağdaş 
restorasyon kuramında kabul edilebilir 
olmaması ve yargı kararlarındaki durum 
(İstanbul 6.İdare Mahkemesi kararları) 
biryana; Kanal İstanbul, Taksim ve Ye-
nikapı Meydan Düzenlemeleri, 3. Boğaz 
Köprüsü, Esenyurt’a üçüncü havaalanı 
ve bunlar için yok edilen Kuzey Orman-
ları, orman ve deniz ekosistemi, Tar-
labaşı ve Fener-Balat gibi 5366 Sayılı 
Yenileme Yasası kapsamındaki pro-
jeler, Boğaziçi Karayolu Tüp Geçişi, 
Çamlıca Tepesine camii, Yenikapı miting 
alanı, kentsel dönüşüm uygulanarak  
Sulukule de yaşayan dokunun ortadan 
kaldırırlması, Emek Sineması’nın yıkımı, 
gündemden düşmeyen Galataport, 
Haydarpaşa projeleri,  karasurlarına çok 
yakın mesafede yapılarak silüete giren 
Zeytinburnu 16/9 kuleleri, tarihi değeri 
olan TEKEL fabrikası, İnönü stadyumu 
gibi kültür varlıklarının yarışmasız bir 
şekilde yıkımları, AKM’nin yıkılmak 
istenmesi, Beşiktaş’taki Kadıköy 
iskelesinin bir otele tahsis edilerek özel 
kullanımına ayrılması, Haliç Tersanesi 
planları ve Haliç Metro Geçiş Köprüsü gibi 
sıklıkla karşılaşılan ve medyaya yansıyan 
temel çevre hakları dikkate alınmaksızın 
yürütülmeye çalışılan projeler dikkat 
çekicidir. Unesco’nun Dünya Kültür Mi-
rası Listesinde bulunan İstanbul şehrinin 
bu listeye girmesinin sağlayan unsurlar 
tarihi yarımada, Süleymaniye bölgesi, 
Zeyrek bölgesi ve kara surlarıdır. Tarihi 
yarımadada yer alan Süleymaniye Ca-
mii’nin silueti 29 Ekim 2013’te açılışının 
yapılması planlanan Haliç Metro Geçiş 
Köprüsü tarafından kapatılmakta ve gelen 
UNESCO ve ICOMOS üyelerinin tehli-
kedeki kültür varlıkları listesine alınma-
mız yönündeki uyarılar dikkate alınma-
maktadır. Ülke çapında baktığımızda; 2B 
yasası, HES projeleri ve mera alanlarının 
dahi imara açılmak istenmesi gibi doğaya 
25 http://www.yapi.com.tr/Haberler/istanbulu-yok-etme-sure-
cindeyiz_109761.html, 14.06.2013
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onulmaz biçimde zarar veren ve kentler-
deki yığılmayı arttıracağı aşikar olan bir 
çok gelişme sayılabilir.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Bayram Öztürk, 
kıyısal alanlardaki dolgu alanların ve 
3. köprü inşaatı çalışmalarının yarattığı 
fiziksel tahribatın sadece deniz eko-
sistemini değil, denizden geçinen 
insanların yaşam alanlarını, gelecekleri-
ni de etkilediğini ifade ederek bu du-
rumun adaletsizlik yarattığına vurgu 
yapmıştır.26 Halbuki Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 
yıllık olarak hazırlanan İnsani Kalkınma 
Raporları’nda temel amaç yoksulluk-
la mücadele olarak tanımlanmakta ve 
yoksulluk sadece “gelir” düzeyi olarak 
tanımlanmamaktadır. İnsanların eşit fırsat 
ve seçeneklere sahip olduğu temel felsef-
esine göre UNDP tarafından oluşturulmuş 
insani gelişmişlik endeksi kriterlerine 
istinaden; ulusların kentsel ve kırsal 
hizmetlerden yararlanma düzeyi (eğitim, 
sağlık, ulaşım gibi hizmetlere erişebilirlik 
vb.), çevre korumaya ilişkin göstergel-
er (orman tahribi, CO2 oranları, enerji 
tüketim miktarı vb.), insanların yaşam 
kalitesi göstergeleri (eğitim düzeyi, kadın 
nüfusunun toplumsal yaşama katılma 
düzeyi, gelir dağılımında adalet, de-
mokratik örgütlere katılma düzeyi, bebek 
ölümleri vb.), gibi genel kriterlerin yanı 
sıra, ulusların uluslararası kabul görmüş 
temel uluslararası anlaşmaları imzalayıp 
imzalamadıkları gibi çok geniş bir çerçe-
vede ele alınmıştır.27

   KENTLİLİK BİLİNCİ VE EĞİTİM
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakan-

lığı Kentleşme Şurası’nda 2009 yılın-
da sunulan ‘Bölgesel Eşitsizlik, Yerel 
Kalkınma ve Rekabet Edebilir Kentler 
Komisyonu Raporu’na göre sosyo-ekono-
mik gelişmişlik düzeyine göre kentler 
değerlendirildiğinde birinci grupta İs-
26  http://www.yapi.com.tr/Haberler/istanbulu-yok-etme-sure-
cindeyiz_109761.html, 14.06.2013
27  Özcan, a.g.e., s.107.

tanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli 
şehirleri bulunmakta, beşinci grupta ise 
Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, 
Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Van, Bitlis, Siirt, 
Batman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve 
Hakkari yer almaktadır. Bu rapora göre 
doğurganlık hızı birinci grupta %1.95 
iken, beşinci grupta %4.76 oranındadır. 
Bu gruplar okur-yazar nüfus oranına göre 
değerlendirildiğinde birinci grupta %92.8 
beşinci grupta %71.1; okur-yazar kadın 
nüfusun toplam kadın nüfusa oranı ise 
birinci grupta %88, beşinci grupta %56.3 
yüzdeleri saptanmıştır. Mesleki ve Teknik 
Liseler Okullaşma Oranı birinci grupta 
%29.1 iken, beşinci grupta yalnızca %6.6 
oranında kalmıştır. Türkiye’de istihdam-
da olan nüfusun yaklaşık %70’i ve işsi-
zlerin yaklaşık yarısı ilkokul veya altı eği-
tim düzeyine sahiptir.28Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun son verilerine göre ise halen 
nüfusu hızla düşmekte olan kentler ara-
sında Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Ço-
rum, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, 
Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, 
Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, 
Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Ardahan, 
Iğdır ve Kilis gibi kentler bulunmaktadır.
29Bu örtüşen iki sonucun bize gösterdiği, 
Türkiye’de yıllardır sürmekte olan çarpık 
kentleşme ve İstanbul  gibi belli kentle-
re olan yığılmanın mevcut politikalarda 
ısrar edildiği sürece uzun yıllar daha bu 
hızda sürmeye devam edeceği gerçeğidir. 
Çünkü gelişmiş ülkelerde kentlerin bu 
günkü yapısına gelmesindeki en önemli 
unsur sanayi devrimiyken; ithal sanayi 
ile kalkınmaya çalışan ülkelerde sanayi 
kültürün bir öğesi olmadığından, ne tam 
olarak sanayi toplumuna geçilebilmiş, ne 
de yeni bir şehir kültürü üretilebilmiştir.30

Kendini bir yere ait olarak duyumsa-
mak, ancak o yeri kültürel özellikleriyle  
ve geçmişiyle tanıyıp sevmekle mümkün 
28  T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası - 
Bölgesel Eşitsizlik, Yerel Kalkınma  ve Rekabet Edebilir 
Kentler Komisyonu Raporu, Ankara, Nisan 2009,s.7-8.
29  Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/
30  Kaya, a.g.e, s.19.
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olabilmektedir. Yetiştiği kentin yerel ve 
toplumsal tarihini bilen bir birey açısın-
dan içinde yaşadığı mekân çok farklı an-
lamlar taşıyacaktır. Bu tür bir bakış kaza-
nan bireyler, içinde yaşadıkları şehri daha 
kolaylıkla benimseyecekler ve kendilerini 
o şehrin bir hemşehrisi olarak hissedecek 
ve bulunduğu kentin tarihi ve estetik do-
kusunu koruma bilincini ve kente karşı 
sorumluluk duygusu geliştirecektir. Bu 
tür bir kentlilik duygusu, vatandaşlık ve 
yaşanan ortama sahip çıkma bilincinin 
altyapısını teşkil etmektedir. Kentlilik bi-
linci gelişmediği takdirde ise ‘sahipsiz’ 
kalacak kentlerin sonucu ise tahrip olmak, 
hor kullanılmak ve gelişememektir.31

Şehre özgü ortak bir tarih şuurunun kent 
insanının ortak hafızası olarak bütünleş-
tirici olması beklenmektedir. Toplumsal 
kimlik, kent bilinci ve kültür bütünlüğü-
dür.Toplumların kolektif bilinçaltlarında 
var olan kent bellek şemalarının kurgu-
lanmasında kent referans noktaları/imge-
leri (kenti belirletici bölgeler, merkezi iş 
alanı, mahalleler, semtler; surlar, kıyılar; 
ulaşım ağları, yollar,sokaklar, meydan-
lar, çarşılar, spor tesisleri, fuar alanları) 
ve kent peyzajı önemli rol oynamaktadır. 
Bu imgelerin kentli zihninde giderek bir 
“kent algısı” oluşturmakta, bu ise “ortak 
bellek” denilen kent belleğini ortaya çı-
karmaktadır.32Dolayısıyla merkezi karar-
larla ve yorucu bir hızla kent belleğinde 
yer etmiş bütün önemli nirengi nokta-
larının kentsel dönüşüm adı altında ranta 
teslim olarak halka danışılmadan, meslek 
odaları ve uzmanlar etkisizleştirilerek ve 
görmezden gelinerek yıkılmaları süreci 
aynı zamanda bir kent kimliği yıkımıdır.

Mimarlık dergisi’ndeki makalesinde 
Yrd.Doç.Dr. Emel Kayın modern mi-
marlık ve koruma paradigmalarının da 
modernite dahilinde geliştiği yorumunu 
yaparak şöyle demiştir: “…Yeni mimar-
lığı modern bir kavrayışla geliştirmek 
31  Kaya, a.g.e, s.76.
32  Selma Mine Erses, Mahalle Kimliği, İstanbul Dergisi,Ocak 
2002.

yerine taklitle şekillendirmek gibi, tarihî 
mimarlığın orijinalini korumayıp repli-
kasını yapmaya kalkışmak da, açık bir 
modernlik sorunudur. “Modern olma” du-
rumunun moderniteyi ithal etmiş toplum-
larda bir türlü özümsenememesi ve yer-
leşememesi çok yönlü tartışılabilecek bir 
konuyu oluşturmaktadır. ...Mesele doğru 
irdelendiğinde de, bazı suçlular bulunabi-
lecek olmakla birlikte, suçlu sanılan bazı 
kişilerin de aslında suçlu olmadıkları, sa-
dece bilgisiz, öngörüsüz, yanlış yönlen-
dirilmiş, uzağı göremeyen vb. sıfatlarla 
nitelenebilecekleri anlaşılacaktır...Benzer 
bir tespit politikacılar ve kent yöneticileri 
için de geçerlidir. Rantla uğraştıkları ya da 
çıkar peşinde koştukları için tarihî yapıla-
rın yıkımına neden olan politikacılar ve 
kent yöneticileri bulunduğu gibi, önlerine 
paket olarak konulmuş ve içselleştireme-
dikleri bir modernlik ülküsünü hayata ge-
çirmek için geçmişin izlerini yok etmeye 
çalışmış bulunan yöneticiler de vardır. 
Bir başka anlatımla 20. yüzyıl, “gelenek-
sel-modern” ya da “muhafazakârlık-mo-
dernlik” gerilimlerinin açmazlarını pek 
çok alanda en sarsıntılı biçimde yaşa-
mıştır. Modernlik durumunun parçacı çö-
zümlerle ve sürekli statükoyu koruyarak 
sağlanamadığı gerçeği, sadece bizim ülke 
tarihimizde değil, sayısız coğrafyanın ta-
rihinde, üstelik bazen da acıtıcı süreçler 
dahilinde defalarca kanıtlanmıştır.33

Küreselleşme ile birlikte artan ulus-
lararası ve işletmeler arası ilişkiler ve 
rekabet; teknoloji devrimine ayak uydu-
rabilen, yüksek yetenekli, bilgili ve öğ-
renmeye açık işgücünü zorunlu kılmakta-
dır.  Bu ise ülkelerin, insan kaynaklarını 
iyi planlamalarını ve işgücünü bu değer-
lere uygun olarak yetiştirmelerini gerek-
tirmektedir. Türkiye’nin ise bilgi toplu-
mu haline gelebilmesi için önünde ciddi 
engeller olduğu görülmektedir.Bunların 
33 Emel Kayın, Yansımalar: “Koruma Alanına Yeniden Ba-
kış” Dosyası Üzerine Modernleşmenin Sarsıntılı Düzleminde 
Korumayı Tartışmak, Mimarlık Dergisi 338. sayı, http://www.
mimarlikdergisi.com/index.cfmşsayfa=mimarlik&DergiSayi=
289&RecID=1672.
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başında iyi yetişmiş insan gücü gelmekte-
dir. Türkiye, ekonomik kalkınmaya ivme 
kazandıracak, yeni ortaya çıkan koşullara 
duyarlı bir eğitim öğretim sistemi kur-
ma, araştırma geliştirme çalışmalarına 
gerekli önem ve ağırlığı verme, yaşam 
boyu eğitimi sunarak insan kaynaklarını 
geliştirme,bilgi çağının stratejik kaynağı-
nı oluşturan bilgiyi üretecek insan gücü 
yetiştirmekonularında rekabet etmekte 
olduğu ülkelerin çok gerisinde kalmıştır.34

 Öte yandan dünyadaki teknolojik 
gelişmeleri takip ettiğimizde, ABD’de 
gerçekleşen Dünya İş Ortakları Konfer-
ansı’nda (WPC) Microsoft firması insan 
odaklı akıllı şehirlerde, vatandaşları, ku-
rumları ve yöneticileri yakınlaştıran yeni 
bir çağı başlatacak, kritik bilgilerin kamu 
birimleri, işletmeler ve vatandaşlar arasın-
da etkin ve kesintisiz bir şekilde pay-
laşımının önünü açarak verimliliğe katkı-
da bulunacak yeni teknolojileri tanıtmıştır. 
Bunlar arasında ‘enerji ve su’, ‘binalar’, 
‘planlama ve altyapı’, ‘ulaşım’, ‘kamu 
güvenliği ve adalet’, ‘turizm’, ‘eğlence 
ve kültür’, ‘eğitim’, ‘sağlık ve sosyal ser-
visler’, ‘şehir idaresi’ gibi hizmetler yer 
almaktadır. 10-15 yıl gibi bir süre içinde 
akıllı şehirlere yönelik girişimlerin bu 
farkındalığı artırarak dönüşümü hızlandır-
ması, şehirlerin canlılığının sürdürülmesi 
ve ekonomik rekabet gücünün sağlan-
ması açısından çok önemlidir.35Dünyada-
ki teknolojik gelişmelerin de insanların 
içinde yaşadıkları kentlerle daha bütün-
leşecekleri, kentli bilincinin pekişeceği 
ve katılımcı demokrasinin doğallaşacağı 
yönde ilerlediği yorumu yapılabilir.

Türkiye’deki durumda ise işgücüne 
olan talebin rasyonel bir şekilde 
ölçülememesi sorunu, eğitimin tamamen 
tahminlere dayalı olarak arz edilmesi 
yüksek eğitimli genç kitlenin işsiz kal-
34  T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası - 
Bölgesel Eşitsizlik, Yerel Kalkınma  ve Rekabet Edebilir 
Kentler Komisyonu Raporu, Ankara, Nisan 2009,s.12.
35 http://www.yapi.com.tr/Haberler/microsofttan-gelece-
gin-cadas-sehirleri-icin-citynext-girisimi_110724.html, 
16.07.2013.

ması sonucuna yol açmaktadır. Bireylere 
yönelik meslek edindirme, beceri kazan-
dırma ve hizmetleri ile bu çalışmaların 
arz ve talebin dengelenmesine yönünde 
yeterli çalışmamaların olmaması sorunu 
bölgelerde yaşanmakta olan sosyal altyapı 
sorunlarını derinleştirmektedir.Örgün ve 
yaygın eğitim programlarıyla toplumun 
eğitim düzeyini yükseltmek, mesleki 
ve teknik eğitim desteklenerek kalifiye 
işgücünü sektör talebine uygun şekilde 
arttırmak, aktif işgücüne beceri kazan-
dırmaya yönelik çok yönlü mesleki eği-
tim, kurs gibi programlar ve genel eğitim 
programları başlatmak, meslek içi eğitim, 
örgün eğitimler, kısa süreli kurs gibi aktif 
iş gücünü nitelikli hale getirecek eğitim 
programları vermek, öncelikli sektörlere 
yönelik eğitim programları geliştirerek 
vasıflı ve ara eleman açığını kapatmak, 
yenilikçilik odaklı üniversite-sanayi iş-
birliğini sağlamak, az gelişmiş bölgelerde 
sosyal sermayeyi güçlendirmek, bölge-
deki genel eğitim düzeyini yükseltecek 
eğitim programlarını düzenlemek, yüksek 
eğitim ve mesleki eğitim yardımıyla nite-
likli işgücü kapasitesini arttırmak, iş gücü 
istihdam ve eğitim programları arasında 
bağlantı kurulmasına ilişkin yerel analiz 
çalışmaları yaparak ve buna ilişkin veri 
sistemi oluşturarak kontrolünü sağlamak 
gibi hedefler bölgedeki insan altyapısının 
ve örgütlenme kapasitesinin geliştirilmesi 
açısından önem kazanmaktadır.36

SONUÇ
Kent kültürü tanımında siyasal, din-

sel, sanatsal, hoşgörü ve özgürlükleri 
barındıran demokratik, bilimsel bilgi ve 
nesnellikten oluşan yapılar anlaşılmakta 
 
dır.37Kentlilik bilincini geliştirmek eğitim 
ile doğrudan ilişkilidir. Eğitime erişimin 
artırılması ve kalitenin geliştirilmesi ama-
cıyla bütün eğitim kademelerinde fiziki 

36  T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası - 
a.g.e, s.24,49.
37  İsmail Güneş, Kent Kültürü ve Dünya Kenti Olmak, http://
www.sonbaski.com/aralik2005ismail.html
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ve insani altyapı geliştirilmeli ve fırsat 
eşitliği sağlanmalıdır.381947’de Birleşmiş 
Milletler Örgütü aracılığıyla “İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi”nde somut-
laştırılmış olan “sosyal devlet” ilkesine 
istinaden bireyin devletten eğitim ve 
öğrenim talep etme hakkı söz konusudur.
39Milli eğitim politikalarının yeniden ele 
alınması, yerel ölçekte kaymakamlıklar, 
belediyeler gibi yerel yönetimler ve özel 
sektör işbirlikleriyle projeler geliştirilerek 
ilköğretimden üniversiteye kadar tüm se-
viyelerdeki öğrenci ve eğitimcilere kent 
bilinci eğitimleri verilmesi, halkın yaşadı-
ğı şehre aidiyet hissederek sahip çıkması, 
bireysel ve toplumsal düzlemde sorumlu-
luk anlayışının gelişmesi gerekmektedir. 
Ülke olarak ihtiyaç duyulan her alan ve 
her kademedenitelikli insanlar yetiştirme-
ye odaklanmak veyerel yönetimler, mes-
lek odaları, Milli Eğitim Bakanlığı, özel 
sektör ve üniversitelerin ortaklıklarının 
sağlanacağı bireğitim politikası geliştir-
mek gerekmektedir.
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ÖZET

Eğitim insanoğlunun yüzyıllar içinde 
edindiği kazanımları yeni kuşaklara 
aktarma yoludur. Eğitim nesiller arasında 
bir köprü görevini görerek medeniyetin 
devamlılığını sağlamaktadır. Çalış-
mada “İnsan nasıl öğrenir?” “İnsan 
gelişiminin eğitim üzerindeki etkisi 
nedir?”, “Eğitimin en önemli objesi in-
san eğitim sürecini nasıl etkiler?” soru-
larına yanıt aranmakta, ayrıca eğitim 
teknikleri ile insan psikolojisinin kesiştiği 
ve psikolojinin alanlarından birisi olan 
eğitim psikolojisini oluşturan kavramlar 
ve temel kuramlara dikkat çekilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Eğitim, 
Gelişim, Hazırolma, Büyüme, Davranış-
çılık, Kognitif

 GİRİŞ    

Eğitim psikolojisi; eğitim ve öğreti-
min psikolojik temellerini araştırmak-
tadır. Psikolojik prensiplerin eğitime 
uygulanmasıyla uğraşmaktadır. Eğitim 
ve öğretimde öğrenen ile öğreten arasın-
da cereyan eden prosesleri bu arada öğ-
renen organizmayı bütünüyle, öğreten 
organizmayı ise yapması gereken ve 
yaptıkları bakımından incelemekte, yani 
öğrenme sitüasyonu ana konusunu teşkil 
etmektedir. Gelişim, motivasyon, eğitim 
kurumları, eğitim programları, eğitim 
stratejileri, öğretme teknikleri öğrenme 
açısından ele alınmaktadır ve araştırıl-
maktadır. Bu bakımdan eğitim psikolojisi 
eğitim-öğretim sitüasyonlarındaki psiko-
lojik değişken, proses ve prensipleri araş-
tıran psikolojinin bir alt bilim dalı olarak 
tarif edilmektedir. 1 Eğitim psikolojisinin 
*   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Progra-
mı Öğretim Görevlisi. 
1 İ. Alev Arık, Eğitim Psikolojisi Ders Notları, Çantay Kitabe-

başlıca konuları gelişim ve öğrenme psi-
kolojisidir. Eğitim psikolojisi gelişim psi-
kolojisi ve öğrenme prosesleri alanındaki 
ilgilerden beslenmektedir.  

EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN 
ALANLARI GELİŞİM

Eğitim psikolojisine konu olan insan, 
önce biyolojik bir varlık olarak sonra bu 
biyolojik altyapının etkilediği toplum-
sal bir varlıktır. İnsanın gelişim sürecini 
anlamak eğitim psikolojisinin anlamak 
için önemlidir. Gelişim biyolojik yapıla-
rın büyümesi ve olgunlaşması, organiz-
manın fonksiyonlarında ve davranışların-
da meydana gelen değişimlerdir. Gelişim 
kalıtımın etkisinde olduğu gibi çevreden 
de etkilenen dinamik bir süreçtir. Gelişim 
çevre ve kalıtımın zaman içinde karşılıklı 
etkileşmesi olarak da tarif edilebilir. Bu 
nedenle insan biyopsikososyal bir varlık 
olarak tanımlanır.

 Gelişimle ilgili bazı temel kavramlar, 
büyüme, olgunlaşma, hazır olma şeklin-
dedir. Büyüme, bedenin ya da herhan-
gi bir organın niceliksel değişimi anla-
mına gelir. Örneğin; çocuğun boyunun 
uzaması, kilosunun artması gibi kütlesel 
değişimler büyümeyi ifade eder. Olgun-
laşma, canlı varlığın, daha çok kalıtımdan 
getirdikleri ile zorunlu olarak çevreden 
kazandıklarının etkileşimi sonucu orta-
ya çıkar.2 Olgunlaşma yaş, zekâ ve sinir 
sistemi ile ilgilidir. Olumsuz şartlarda ol-
gunlaşmanın gecikmesi söz konusu olabi-
lir. Örneğin; beslenme bozuklukları olan 
bir çocuğun yürüme yaşı gecikebilir.

Öğrenmeye hazır olma kavramı ol-
gunlaşmayı da içine alan geniş bir kav-
vi, İstanbul, 1992, s.1
2  Cavit Binbaşıoğlu, Eğitim Psikolojisi, Gazi Yayınları, An-

kara, 1992, s.28.
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ramdır. Olgunlaşma olmadan organizma 
öğrenmeye hazır olmaz. Hazır olma ge-
lişimin hem niceliksel hem de niteliksel 
yönüdür. Hazır olma, bireyin herhangi 
bir organının, vazifesi olan işi yapabile-
cek olgunluk düzeyine gelmesinin yanı 
sıra(biyolojik hazır olma); o iş için ge-
rekli bilgi ve beceriye de sahip olması-
dır. Örneğin; bölme işlemini öğrenecek 
çocuğun bölme işlemini öğrenmek, için 
olgunluğa ulaşması ve bunun için gerekli 
olan toplama ve çıkarma becerilerine sa-
hip olması gerekir.

SOSYAL, AHLAKİ VE BİLİŞSEL 
GELİŞİM

Eğitim psikolojisi insanların çocukluk, 
ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi çeşitli 
gelişim dönemlerindeki öğrenme davra-
nışlarını araştıran bir psikoloji alt dalıdır. 
Bilişsel becerilerin gelişimi, sosyal roller 
ve ahlaki değerlerin gelişimi eğitim psi-
kolojisinin konusudur. 

Canlıların genetik programında belir-
lenen zamandan önce veya sonra yapıl-
maya başlanan eğitim faydalı değildir. Bu 
nedenle gelişimin aşamalarını ve eğitime 
uygun zamanlarını bilmek eğitim psiko-
lojisi açısından oldukça önemlidir. Geli-
şimin çeşitli alanlarındaki aşamalarıyla 
ilgili başlıca teoriler Piaget, Kohlberg, 
Freud ve Erickson gibi önde gelen teoris-
yenler tarafından ortaya konulmuştur.

Bilişsel davranış değişimlerini bü-
yüme ve olgunlaşmaya bağlı olarak 
ele alan psikolog J. Piaget’nin teorile-
ri insanın biyolojik programlamanın ve 
çevresel etkilerin etkisi altında zihinsel 
gelişim prosesleri yaşadığını anlatmak-
tadır.  Piaget ye göre kognitif gelişme 
evreleri birbirini takip eden basamak-
lar halindedir. Her biri zihinde düşünce 
proseslerinde kalite bakımından fark-
lı bir transformasyon basamağını teşkil 
eden kognitif büyüme evreleri şunlardır: 
 

    1.Duyumsal motor devre ( sensorimo-
tor stage)

2.Preoperasyonel devre (preoperatio-
nal stage)

3.Somut operasyolar devresi (concrete 
operations stage)

4.Formal operasyonlar devresi (formal 
operations stage)

5.Teoriye göre bir basamak tamam-
lanmadan diğerine geçilemez. Herhangi 
bir devreyi atlamak mümkün değildir. 
Çocuklar 11 yaşından öncesine kadar 
soyut kavramları öğrenmekte zorlanırlar. 
Bu yüzden soyut kavramlar somut nes-
nelerle anlatılmalıdır. Örneğin somut 
operasyonlar devresindeki bir çocukta 
dönüşümlü düşünce tarzına rastlamak zor-
dur. “Kardeşin var mı ?” “Var.” “Kim?” 
“Ali” “Ali’nin onun kardeşi kim?” “Yok.” 
örneğinde olduğu gibi bir ilişkinin iki 
yönü olduğunu kavramaları zordur.  Pi-
aget’e göre ahlak yargılarının gelişimi 
bilişsel süreçlerin gelişimi ile ilişkilidir 
ve dışa bağımlı dönemden özerk döneme 
doğru gelişir. 1

6.Dışa bağımlı dönem (6-12 yaş): 
Çocuk otoriteye itaatin olumlu bir 
davranış olduğunu ve otorite tarafın-
dan belirlenen biçimde yapılan her 
davranışın doğru olduğunu düşünür. 

7.İkinci Özerk Dönem (12 yaş ve üs-
tü):Ahlaki yargıları otoriteden öğrendikle-
rine göre değil kendi yaptıkları değerlen-
dirmelere göre karar verirler. Davranışın 
altında yatan niyete göre değerlendirirler. 
Ahlak gelişimini Kohlberg üç düzeyde 
değerlendirmektedir. Gelenek öncesi dü-
zey: Kişi cezadan kaçınır. Ödül kazanma 
güdüsü ile ölçütlere göre yargıda bulunur. 
Kendi gereksinimleri ön plandadır.Gele-
neksel düzey: Kişi geleneksel sosyal dü-
zeni korumaya ve toplumsal beklentilere 
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uygun davranma eğilimindedir. Gelenek 
Sonrası Dönem: Kişi diğer kişilerin yar-
gılarından ve otoriteden bağımsız olarak 
kendi yargılama sistemini oluşturur. Ve 
evrensel ahlak ilkelerine göre davranışları 
değerlendirir.

Freud’un Psiko-Seksüel Gelişim teori-
sinde göre gelişimsel süreç 5 evre ile ifa-
de edilmektedir. Bu evrelerin özellikleri, 
amacı ve sonucu birbirinden farklıdır. 
Oral dönem, Anal Dönem çocuğa tuvalet 
eğitiminin verilmeye başladığı dönemdir. 
Baskıcı bir tutum içinde bu eğitim veri-
lirse çocuk ilerde tutucu olur. Fallik dö-
nemi,  Oedipus karmaşası, çocuğun ken-
di cinsinden olan ebeveynine düşmanca 
duygular, karşı cinsten olan ebeveynine 
ise cinsel duygular beslemesidir. Bu kar-
maşa çocuğun gelecekte karşı cinse ve 
otoriteye karşı sahip olacağı tutumlarını 
belirler. Latent Dönem çocuk cinsiyet rol 
kimliğine ilgi duymaya başlar Hem kız 
hem de erkek çocuklar kendi cinsinden 
olan arkadaşları ile birlikte olmayı ter-
cih eder. Genital dönem, meydana gelen 
hızlı fiziksel ve biyolojik değişimlerle 
birlikte cinsel dürtülerde artar ve cin-
sel duygular karşı cinse doğru yönelir.  
 
    Ericson’un Psiko-Sosyal Gelişim teori-
sine göre ise insan yaşamı boyunca sekiz 
kritik evreden geçer ve her evrede çözme-
si gereken çatışma vardır. Bu sekiz kritik 
devre:

1.Güvene karşı güvensizlik (Doğum 
ile 18 ay): Çocuğa bakıcısı tarafında 
sevgi, güven ve bakım sağlanırsa gü-
ven duygusu gelişir. Bunların eksikli-
ğinde tam aksi güvensizliğe yol açar. 
   2.Özerkliğe karşı utanç ve kuşku (2-3 
yaş): Çocuğun fiziksel beceri ve ba-
ğımsızlık duygusunu yaşamak için ki-
şisel kontrol becerilerini geliştirmeye 
ihtiyacı vardır. Özerk denemelere ve 
bu denemelerin başarılı veya başarı-
sız sonuçlarını görmeye ihtiyacı vardır. 
 3.Girişkenliğe karşı suçluluk (3-5 

yaş) :Çocuğun davranışları sınırlandı-
rılırsa çocuk suçluluk duygusuna ka-
pılır. Gidereceği ortam sağlanırsa ço-
cuk girişken bir kişilik özelliği kazanır. 
 4.Başarıya karşı aşağılık duygusu (6-
11 yaş) : Yaptıkları onaylanan ve tak-
dir edilen çocukta başarı duygusu 
gelişir. Yaptıkları önemsenmez engelle-
nirse çocukta aşağılık duygusu gelişir. 
 5.Kimliğe karşı kimlik karmaşa-
sı(12-18 yaş):  Ergenlik çağındaki gen-
cin kendilik ve kimlik algısının gelişi-
mine ihtiyacı vardır. Bu algı gelişimi 
aksadığında kimlik karmaşası ortaya çıkar. 
   6.Yakın İlişkilere Karşı soyutlanma (19-
40 yaş) : Bu dönemde başkaları ile yakın 
ilişki kurma ihtiyacı içindedir. Bunu ya-
pamadığında kendini çevresinden soyut-
lar, başardığında ise güçlü ve yakın iliş-
kiler kurar.

7.Üretkenliğe karşı Kısırlık (40-65 
yaş) : Kişi toplum için yararlı bir şeyler 
yapma ihtiyacı hisseder. Bunu yapamadı-
ğında durgunluk yaşar. 

8. Ego Bütünleşmesine Karşı Mutsuz-
luk (65 + ) Kişi bu dönemde geriye bakıp 
eksik yaptığı şeyleri tamamlama ihtiyacı 
hisseder. Eksik yaptığı bir şey varsa ego 
bütünlüğü duygusunu yaşayamaz ve 
mutsuz hisseder.

ÖĞRENME 

Eğitim psikolojisinin diğer en önem-
li konusu öğrenmedir. Kalıtımsal bir te-
mel üzerine davranışların, maharetlerin, 
ilgilerin, tutumların hatta belirli ölçüde 
şahsiyet özelliklerinin kazanılması ve 
değiştirilmesini sağlar. Öğrenme proses-
leri hakkında elde edilen bilimsel veri-
ler ve öğrenme teorileri öğretme-eğitme 
faaliyetine nasıl uygulanmaktadır? Eğitim 
süresince çocuk ve gençlerin yeni davra-
nışları kazanması, istenmeyen davranışla-
rı bırakması, bilişsel yapılarının zengin-
leşmesi, problem çözme yeteneklerinin 
gelişmesi, ahlaki değerleri kazanması kı-
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saca davranışlarının değişmesi öğrenme 
prosesleri sayesinde gerçekleşir.3

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği 
öğrenme kuramlarıyla açıklanmaktadır. 
Bütün psikologlarca kabul edilen tek bir 
kuram henüz yoktur. Öğrenmenin nasıl 
gerçekleştiğine dair sistemli tahminler 
vardır. Kuramların bir kısmı gözleme da-
yansa da burada bilimsel gözlemlerle des-
teklenen kuramlardan ve bunların eğitime 
uygulanış biçiminden bahsetmek doğru 
olacaktır.

Davranışçı (behaviorist) öğrenme ku-
ramları 

Thorndike’ın uyaran-tepki bağıntı-
sı kuramına göre öğrenme, uyaran-tepki 
bağlarının oluşması ya da kuvvetlenmesi 
olgusudur.4

İvan Pavlov’un öğrenme kuramı ise 
şartlı tepkilere dayanır. Kurama göre can-
lının uyarana verdiği doğuştan gelen fi-
ziksel tepkileri şartlama sonrasında suni 
yollardan da elde edilebilir. Birey yapay 
uyarana da doğal uyarana da aynı tep-
kiyi yaparsa o zaman şartlanma yoluyla 
öğrenme gerçekleşmiştir.5 Daha sonraları 
Guthrie ve Skinner bu görüşlere belli sı-
nırlamalar getirmişlerdir. Klasik şartlan-
ma kuramında denek edilgin durumdadır 
ama Guthrie’ye göre öğrenme için kişinin 
hareketi/etkinliği gerekir. Skinner ise öğ-
renme teorisinde olumlu veya olumsuz 
pekişireçlerle davranışların belirli bir bi-
çime sokulabileceğinden bahsetmiştir. O 
buna “biçimlendirme”  (shaping) demiş-
tir. Skinner insanların herhangi bir alanda 
istenildiği gibi yetiştirilebileceğini öne 
sürmüştür. Bu da “ödül” ve “ceza” adı ve-
rilen pekiştireçlerle sağlanır. 

Bilişsel alan kuramları 

Bu görüşte olan psikologlar öğrenme 
3  Arık, a.g.e., s.86.
4  Binbaşıoğlu, a.g.e., s. 245.
5  Binbaşıoğlu, a.g.e., s. 249.

sadece uyaran tepki ile açıklanacak kadar 
basit değildir. Bilişsel alan kuramcıları an-
lama, bilme, kavrama, sezme gibi zihinsel 
etkenlerin daha egemen durumda olduğu 
görüşündedirler. Öğrenme organizmada 
var olan homeostatik dengenin bozulma 
durumlarında eksiklikleri gidermek ve 
amaca ulaşmak için en uygun davranışları 
bulmaktır. Tolman, Lewin, Bruner bilişsel 
kuramın temsilcileri sayılabilir. Tolman’a 
göre uyarıcıların anlamını anlamak öğ-
renme için gereklidir. Uyarıcılar canlının 
öğrenme sırasındaki yol haritalarıdır.6 
Lewin’e göre ise kavrayış öğrenmenin 
en belirgin örneğidir. Bandura insanlarda 
öğrenmenin önemli bir bölümünü taklit 
ederek veya model alarak meydana geldi-
ğini söyler. Bandura’nın sosyal öğrenme 
kuramına göre birey toplumla karşılıklı 
etkileşimleri esnasında grup içindeki di-
ğer bireylerin davranışlarına göre kendi 
davranışlarını değiştirmeyi öğrenebilir.

SONUÇ

İnsan çok yönlü ve karmaşık bir 
canlıdır. Bu yüzden insanın eğitim or-
tamındaki davranışını ve nasıl eğitece-
ğimizi araştırırken ortaya birçok kura-
mın çıkması gayet doğal bir sonuçtur. 
Yukarıda bahsedilen kuramlar, eğitimin 
psikolojisini yani eğitim ortamında can-
lı varlığın davranışlarını anlamak ve an-
lamlandırmak için yapılan bilimsel çalış-
maların birer ürünüdür. Bunların her biri 
eğitimin psikolojisiyle ilgili farklı ama 
birbirine karşıt olmayan aksine birbirini 
tamamlayan kuramlardır. Bütün gelişim 
ve öğrenme kuramlarının bir bileşiminin, 
öğrenme objesi olan bireyin yaşına, geli-
şim dönemine, gelişim özelliklerine, ze-
kasına, algı, dikkat ve hafıza becerilerine 
göre hazırlanacak bir eğitim programının 
sonuçlarının başarılı olacağı uygulama ve 
araştırmalarla desteklenmelidir.

6  Binbaşıoğlu, a.g.e. s.261.
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ÖZET
Medya günümüzde toplumsal etkileri 

bağlamında üzerinde durulan ve araş-
tırma konusu olan temel alanlardan bi-
ridir. Tarihsel süreç içerisinde medyanın 
etkilerinin güçlü veya sınırlı olduğuna 
dair kuramlar medyanın birey üzerinden 
başlayarak toplumsal etkilerini ortaya 
koymaya çalışmışlardır. Birey açısından 
bakıldığında,  bireyin olgunluğu, bilişsel 
yeteneği, yaşam biçimi, kişisel konumu ve 
medya alışkanlıkları aldığı mesajı yorum-
lamasında etkili olmaktadır. Bireylerden 
yola çıkarak toplumsal etki alanının da 
oluştuğuna yönelik araştırmalar medya-
nın doğru okunması gerektiğini veya ge-
nel ifadeyle medya okuryazarlığının öne-
mini ortaya koymaktadır. 

Çalışma, medya ve toplum ilişkisini 
teorik ve kuramsal bağlamda ele alarak, 
medyanın toplumsal etkilerine yönelik 
yapılan araştırmalara dikkat çekmektedir. 
Medya okuryazarlığı kavramının irdelen-
diği çalışmada, medya etkisinin bilinçli 
bir şekilde yönetilmesi, bireylerin medya-
nın olumsuz etkilerinden korunması ge-
rekliği üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler. Medya, medya et-
kisi, medya okuryazarlığı, eğitim

 GİRİŞ
Kitle iletişim araçları gerek işlevleri 

ve siyasal/toplumsal/kültürel etkileri ge-
rekse toplumsal gücü bağlamında birçok 
disiplinin araştırma konusu olmuştur. 
Kitle iletişim araçlarının işlevlerine yö-
nelik yapılan araştırmalarda genel olarak, 
haber/bilgi verme, eğitme, eğlendirme, 
tanıtım/tüketim ve sosyalleştirme gibi iş-
levleri ön plana çıkmıştır. İlk olarak kitle 
iletişim araçlarının ortaya çıkmasına ön-

cülük eden haber verme işlevidir. Haber 
verme işlevi, haber niteliğindeki bilgi ve 
olgularla ilgili mesajların toplanması ve 
aktarılmasını ifade eder. Kitle iletişim 
araçlarının, kültürel değerlerin kuşaktan 
kuşağa aktarılması ve eğitimli nesiller 
yetişmesi konusunda, eğitme ve kültü-
rün aktarımı işlevi etkilidir. Üçüncüsü, 
üretilen malların toplumun tüketimine 
sunulurken tanıtım içerikli mesajlarla 
tüketimi hızlandırmaya yönelik reklam 
aracılığıyla ya da farklı biçimlerde mal ve 
hizmetlerin tanıtılması işlevidir. Sonun-
cu işlevi eğlendirme işlevidir. İnsanlar 
televizyonu günlük sıkıntılarından uzak-
laşma, dinlenme, iyi vakit geçirme aracı 
olarak oldukça sık tercih eder.1 Kitle ileti-
şim araçlarına yönelik işlevsel sınıflandır-
mayı, temelde aynı olmakla birlikte farklı 
şekillerde adlandıran teoriler de mevcut-
tur. Örnek olarak, Nuran Yıldız’ın bilgi-
lendirmek, gözetim, ekonomik sisteme 
hizmet etmek ve eğlendirmek şeklindeki 
gruplandırması gösterilebilir.2 

Kitle iletişim araçları veya genel kul-
lanımıyla medya, işlevlerinin dışında 
toplumsal yaşama etkileri veya toplum-
sal gücü açısından önem kazanmaktadır.  
Toplumda en etkin güç merkezlerinden 
biri olarak gösterilen medya, bireylerin 
tutum ve davranışlarını etkileyebilmenin, 
etkilemekle de kalmayıp bunları değişti-
rebilmenin en etkin aracı olarak değerlen-
dirilmektedir. Medyanın toplumsal gücü 
konusunda 2 temel görüş vardır: 3

1.Medya edilgen bir ileticidir. İletile-
rin yayılmasında pasif bir konumdadır.  
*   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Asis-
tanlığı Programı Öğretim Görevlisi.
1   Aziz Aysel, 1994, Akt. Özkan Yüksel, , “Kitle İletişim Araç-
ları ve Yanlış Bilinçlilik”,Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bi-
limsel Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 2009, s.52
2  Yıldız Nuran, 2002, Akt.  Özkan Yüksel, a.g.e., s.53
3  Barrett & Braham, a.g.e., s.70, Akt. Arslan. a.g.e., s.3
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    2.Medya iletişim olayında etkin bir ka-
tılımcıdır. Mesajların şekillendirilmesin-
de aktif bir role sahiptir. 

Birinci görüşün destekçilerine göre 
medya, gerçekleri olduğu haliyle yansıtan 
bir ayna gibidir. Objektiflik, medyanın 
profesyonellik ideolojisinin temel ilkele-
rini oluşturur. Bu düşünürlere göre med-
ya, mevcut durumu tarafsız ve nesnel bir 
bakışla ortaya koymaktadır. Bunu da, her 
türlü önyargıdan ve baskıdan uzak şekil-
de gerçekleştirmektedir. Diğer görüş ise 
medyanın etkisine dikkat çekmekte ve 
topluma sunulan iletilerin biçimlendiril-
mesinde önemli bir role sahip olduğunu 
belirtmektedir. Alman Sosyolog Elisabeth 
Noelle-Neumann tarafından geliştirilen 
Suskunluk Sarmalı Kuramı medyanın 
etkisine ilişkin dikkat çekici bir örnektir. 
Suskunluk Sarmalı Kuramı, kitle iletişim 
araçlarının kamuoyu üzerinde güçlü etki-
leri olduğunu, ancak bu etkilerin araştır-
ma kısıtlamaları yüzünden geçmişte kes-
tirilemediğini öne sürmüştür.4 Suskunluk 
Sarmalı, toplumda bireylerin düşünceleri-
ni rahatça söyleyemediği, korkutulduğu, 
bireylerin yalıtılma korkusu yaşadıkları 
gibi bazı varsayımlara dayanmaktadır. 
Bu model, ayrıca iletişimin iletişimsizli-
ğe yol açan etkisi üzerinde durmaktadır. 
Çünkü kitle iletişim araçları kişilerarası 
iletişimi engelleyen bir unsurdur. Kamu-
oyunun düşünceleri, medyanın takındı-
ğı tavır doğrultusunda şekillenmektedir. 
Suskunluk Sarmalı Kuramı insanların 
çoğunluktan farklı düşünerek dışlanacak-
ları korkusunu taşımaları onları sessizliğe 
yönelttiği üzerinde durur. Kendi görüşleri 
ile kamuoyu görüşlerinin tutarsızlığı du-
rumunda ise daha fazla açıklama eğilimi 
göstermektedirler. Çoğunluğun fikrini 
öğrenmek için en uygun kaynak kitle ile-
tişim araçları olduğuna göre bu araçların 
belirli konularda taşıdığı duruş kamuoyu-
nun genel görüşü olarak algılanarak, iz-
leyicilerin fikri tek yöne doğru kaymak-
4  Tekinalp Şermin ,Uzun Ruhdan, İletişim Araştırma ve 
Kuramları, İstanbul, Beta Yayınları, 2006, s.126.

tadır.5

Medyanın etkilerine yönelik izleyici 
eksenli yapılan araştırmalarda “etkin iz-
leyici-edilgen izleyici kuramları” dikkat 
çekmektedir. Etkin izleyici, edilgen izle-
yici kuramları altında kültür ve televizyon 
ilişkisini açıklamaya çalışan araştırmacı-
lar büyük oranda iki temel noktadan ha-
reket etmektedirler. Bir grup araştırmacı 
televizyonu aktif bir etkileme aracı olarak 
görür ve izleyici etkiye açık edilgen bir 
mesaj alıcı olarak görür.6  Bir grup araş-
tırmacı ise, izleyiciyi etkin olarak kabul 
eder. Örneğin John Fiske, izleyicinin te-
levizyon karşısında sınırsız bir özgürlüğü 
olduğunu savunmaktadır. Fiske’ye göre 
izleyici istediği gibi anlamlandırma hak-
kına ve seçim yapma hakkına sahiptir. 
Televizyonun bir günah keçisi olarak gö-
rülmesi hatadır. 7

Medyanın işlevleri veya etkisine yö-
nelik araştırmalarda ideolojik aygıt, ta-
hakküm, hegemonya, kültür endüstrisi, 
tüketim kültürü gibi kavramları merkeze 
alan Eleştirel Kuramlar, medya-iktidar, 
medya-ideoloji bağlamlarında önermeler 
sunmuşlardır. Kapitalist sistem ve 
egemen ideoloji bağlamında ele alınan 
medya, iktidarı güçlendiren, meşrulaştı-
ran ve süreklileştiren bir misyona sahiptir. 
Kapitalist toplumlarda medyanın en başta 
gelen işlevi devleti meşrulaştırmak; hatta 
bununla da yetinmeyip, toplumdaki etkin 
güç odaklarına karşı ya da rakip olarak 
var olabilecek karşıt odakları gayri meşru 
hale getirmektir.8 

Medya alanında yapısal nitelikteki 
çalışmalar, Lewi Strauss’un “yapısal an-
tropolojik” çalışmaları ile yakından iliş-
kilidir. Ayrıca, Ferdinand Saussure’ün 
5  Oktay, Mahmut, Halkla İlişkiler Mesleğinin İletişim Yöntem 
ve Araçları, İstanbul, Der Yayınları, 1998, s.46.
6  Tekinalp,Uzun, a.g.e, s.115.
7  Fiske, 1999, Akt. Tekinalp, Uzun,a.g.e, s.118.
8  Oliver B.Barrett &  Peter Braham, Media, Knowledge and 
Power, London, Routledge, 1995, s.54,Akt. Ali Arslan “Med-
yanın Toplumsal Gücü”, Ankara Üniversitesi İletişim Fakülte-
si Dergisi, Ankara, 2003, s.2. 
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linguistik (dil bilimi) çalışmaları da bu 
bağlamda son derece önemlidir. Yapısal-
cı yaklaşım çoğunlukla, Althusserci (Alt-
husserian) Marksist düşüncenin izlerini 
taşır. Fransız düşünür Louis Althusser, 
Marksist gelenek içinde hümanist ve He-
gelci düşünceye karşıt bir tutum sergiler.9 

Kültür Temelli Çalışmalar ise ekono-
mik belirleyicilik görüşüne karşıt bir gö-
rüşe sahiptirler. Kültürcü araştırmacılar, 
Marksist gelenek içinde çok önemli bir 
yer tutan, düşünsel ve maddi güçler ara-
sındaki ilişkileri anlayıp açıklamayı amaç 
edinen alt yapı-üst yapı formülasyonunu 
reddederler. Marksist düşüncenin med-
yanın gücü ideolojiktir şeklindeki değer-
lendirmesini, birçok kültürcü düşünür de 
kabul eder. Fakat bu düşünürlerin ideolo-
jiye yükledikleri anlam, Marksist düşü-
nürlerinkinden çok daha farklıdır. Medya 
konusunu kültür temelinde ele alıp ince-
leyen araştırmacıların başında öncelikli 
olarak İngiliz araştırmacılar Williams, 
Thomson ve Hoggart’ın isimlerini say-
mak gerekir. Bu geleneği benimseyen 
araştırmacılar kültürü, tarihsel koşulların 
ve ilişkilerin bir ürünü olarak varlık gös-
teren temel toplumsal sınıfların ve grup-
ların, kendi iç dinamiklerinden ve arala-
rındaki etkileşimden doğan değerlerin ve 
araçların oluşturduğu bir bütünlük olarak 
algılarlar.10 Bu düşünürler medyayı, hal-
kın bilincinin, beğeni ve tercihlerinin çok 
güçlü şekillendiricileri olarak kabul eder-
ler. 

Politik ekonomi ile ilgili teorik görüş 
ise daha çok kitle iletişim ürünlerinin ya-
pısı ve içeriği üzerinde durur. Tabii bunu 
yaparken de ekonomik temeli ön planda 
tutar. Siyasi ekonomik görüşün savunu-
cularına göre, kültürel üretim sürecinde, 
olayın ekonomik boyutu her şeyin temeli-
ni oluşturur. Bu süreçte ideoloji ekonomi-
den çok daha az önem taşır. 11

9  Jary, David. & Jary, Julia., Dictionary of Sociology, Glas-
gow, Harper Collins, Newyork, 1991, s.16-17.
10  Barrett & Braham, Akt.Arslan, a.g.e , s.6..
11  Barrett & Braham, Akt.Arslan, a.g.e , s.6.

DERSİMİZ  MEDYA    
OKURYAZARLIĞI  

Medyanın etkisine yönelik yapılan 
yakın dönem araştırmaları, medyanın 
toplumsal yaşamdan, aile yapısına, si-
yasetten, dini inançlara, değerlere ve tu-
tumlara kadar toplumu yönlendiren veya 
etkileyen önemli bir unsur olduğunu 
göstermektedir. Medya kitle toplumunun 
biçimlenmesinde, kitle kültürü veya po-
püler kültürün yaygınlaşmasında önemli 
rol üstlenebilmektedir. Kitle toplumu, ge-
leneksel bağların ve ortaklıkların zayıfla-
dığı, iş bölümünün azaldığı, halkın için-
de yaşadığı topluma karşı ilgisizleştiği 
ve üretici olmaktan ziyade birer tüketici 
haline gelen insanların oluşturduğu bir 
toplum tipi olarak nitelendirilir.12 Kitle 
kültürü, kitle toplumuna dayandığı için 
tüketicisinin kültürel davranışlarının bir 
bütün olduğunu varsaymaktadır.13 Bun-
dan dolayı Mills, kitle toplumunda insan-
ların, kitle iletişim araçlarından etkilenip 
biçimlendirildiğini ileri sürmektedir.14 

Medyanın kitlelerin tutum ve davra-
nışlarının yanı sıra, toplumsal kurumların 
biçim ve özelliklerine dahi etkide buluna-
bilmektedir. Özellikle aile kurumundaki 
değişimde medyanın etkisi günümüzde 
tartışma konusudur. Geleneksel aile tipi-
nin yıkılması ile meydana gelen modern 
ya da post-modern aile tiplerinin yaygın-
laşmasında (evli-çocuksuz, tek ebeveynli 
aile, eşcinsel evlilikler vb.) televizyonun 
etkili olduğu düşünülmektedir.15 

Medyanın toplum, toplumsal yaşam ve 
toplumsal kurumlar üzerindeki etkileri, 
medya okur-yazarlığının önemini ortaya 
koymaktadır. Medya okuryazarlığı terimi 
İngilizce “media literacy” sözcüğünden 
dilimize çevrilmiştir. Bu kavram, yazılı 
12  Swingewood Alan, Mills Wright, İktidar Seçkinleri, Çev. 
Ünsal Oskay, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1974, s.425.
13  Özbek Meral , Popüler Kültür Ve Orhan Gencebay Arabes-
ki, İstanbul, İletişim Yayınları 6. Baskı,2003, s.90.
14  Swingewood Alan, Mills Wright,a.g.e, s.425.
15  Hoynes ve Croteau, 2003,Akt.. Potter, W. J. Media Literacy 
(3rd Edition). London: Sage Publication,London,2005, s.253. 
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ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik göste-
ren formatlardaki mesajlara ulaşma, bun-
ları çözümleme, değerlendirme ve iletme 
yeteneği olarak tanımlanmaktadır.16 Ta-
nımdan da anlaşılabileceği üzere medya 
okuryazarlığı birden çok fonksiyonu içer-
mektedir. Bir taraftan,  medya oluştura-
rak iletme, diğer yandan iletilen medya 
unsurlarını alırken çözümleyebilme be-
cerisini kapsayan bir kavramdır. “Medya 
okuryazarlığı” kavramı, medyayı çözüm-
leyebilme ve doğru anlayabilme becerisi 
üzerinden açıklanmaktadır. Temel sorun, 
medyada verilen mesajların kişi ve top-
lumları hangi ölçüde etkilediği, mesaj-
ların alıcılar tarafından hangi düzeyde 
algılandığı ve çözümlenebildiği ya da 
sorgulandığıdır. Başka bir deyişle, med-
ya etkisine maruz kalan bireylerin bilinç 
düzeyidir.

Medya okuryazarlığı literatüründe ön 
plana çıkan nokta ilkelerdir. Medya okur 
yazarlığı ilkeleri, farklılıklar içermekle 
birlikte genel olarak şöyle sıralanabilir:-
Tüm medya mesajları kurgulanmıştır.

1. Kurgulanan medya mesajları ken-
di kuralları olan yaratıcı bir dil kullanır.

2. Farklı kişiler aynı medya mesajı-
nı başka türlü yaşarlar.

3. Medya esasen ekonomik kazanç 
amaçlayan bir iştir.

4. Medyaya değerler ve bakış açıları 
yerleştirilmiştir.17

1. ve 2. ilke, medya okuryazarlığının 
gerekliliğini açık olarak destekler nite-
liktedir. Bir kurgu karşısında, hedef kit-
lelerin bilinçlendirilmesinin gerekliliği 
kaçınılmazdır. 3. ilke olan, “farklı insan-
lar aynı medya mesajını farklı yaşarlar”, 
ilkesinde medya okuryazarlığı bilincinin 
kazandırılmasının gerekliliği açık bir şe-
16  Medya Okur-Yazarlığı, http://www.medyaokuryazarligi.
org.tr/ , Erişim Tarihi; Ekim 2013.
17  Thoman, Elizabeth (2003) Skills and Strategies for Media 
Education, www.medialit.org, Erişim Tarihi; Kasım 2013..

kilde belirtilmektedir. Aynı mesajın farklı 
kişilerce farklı yorumlanması, izleyicinin 
bilinç düzeyinin ne kadar önemli olduğu-
nu göstermektedir. “Medya ekonomik ka-
zanç amaçlayan bir iştir” ilkesiyle, med-
yanın kamu yararından önce ekonomik 
getiriyi önemsediği, ön planda tuttuğu 
açıklanmaktadır. Bu şekilde bir hedef 
karşısında, izleyicilerin ruh-beden sağlı-
ğı, toplumsal fayda-zarar değerlendirmesi 
ikinci planda kalacaktır. Son ilkede ise, 
medya mesajlarının içeriğinde, medya 
mesajlarını belirleyen zihinlerin bakış 
açılarının izleyicilere benimsetilmeye ça-
lışılmakta olduğu, insanların tutumlarının 
şekillendirilmeye çalışıldığı belirtilmek-
tedir.

Medya için izleyicinin, dinleyicisinin 
takdirini toplamak, desteklenmek son 
derece önemlidir. Medya da, ekonomik 
sistemin bir parçası olduğundan, medya-
da haber paylaşımında kurumsal çıkarlar 
ön plana çıkmaktadır. Medya şirketleri-
nin bu konuda,  etik değerleri geri plana 
atan tavrı, haber etiği başlığı altında çok-
ça tartışılan bir konudur. Fakat her ne ka-
dar tartışılsa üzerine araştırmalar yapılsa 
da, yakın bir zamanda Taksim Gezi Parkı 
eyleminde de gördüğümüz gibi medyada 
olumlu bir değişiminden söz etmek zor-
dur.

Liberal küreselleşmenin ivme kazan-
ması ve medya mülkiyet yapısının deği-
şimiyle birlikte, dördüncü kuvvet olan 
medya diğer 3 kuvveti eleştirme, denet-
leme, karşı-güç olma işlevini yavaş yavaş 
kaybetmiştir.  Küreselleşme ve medyanın 
özelleştirilmesi, yeni bir eğitim biçimi 
olan ‘medya okuryazarlığı’ gereksinimini 
beraberinde getirmiştir. Başka bir deyişle, 
toplumların medya etkisine karşı bilinç-
lendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Medya okuryazarlığındaki amaçları; 
medya mesajlarının doğru algılanması, 
eleştirel yaklaşılması, gerçek-kurgu ay-
rımının yapılabilmesi, medyanın yönlen-
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dirme fonksiyonunu olduğunun farkına 
varılabilmesi, mesajı gönderenlerin ken-
di düşüncelerini empoze etme gayreti 
içinde olabileceklerinin farkında olun-
ması gibi hedefleri içermektedir. Kısaca 
medya okuryazarlığı, kaynağı ne olursa 
olsun, bilgiyi değerlendirip onu yerinde 
kullanabilen bireyler olmayı, böyle bi-
reyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Bu 
bilinçlendirme çabasının eğitim ayağında 
medya okuryazarlığı dersi, yeni nesillerin 
bilinçlenmesinde son derece önemli bir 
rol taşımaktadır.

Medya okuryazarlığına ilişkin 
üzerinde durulması gereken temel sorular 
şöyle aktarılabilir:

Medya okuryazarlığı eğitimi çocukları 
ve gençleri medyanın olumsuz etkilerin-
den korumayı amaçlamalı mıdır?

Medya okuryazarlığının, gençleri 
medyanın olumsuz etkilerinden koruya-
bileceğine ilişkin iddia, pek çok eğitimci 
ve akademisyen tarafından destek görme-
mektedir. İngiltere’de bu bakış açısı, bu 
tür yaklaşımların seçkinci olduğuna ve 
sosyal bilim araştırmalarına zayıf bir bi-
çimde dayandığına inanan akademisyen-
ler tarafından kısmen önemsenmemiştir.18 
Sosyal bilim araştırmalarının, medya 
okuryazarlığı eğitiminin gençleri med-
yanın olumsuz etkilerinden koruduğunu 
göstermeleri mümkün olsun ya da olma-
sın, bu eğitimciler, pedagojik zemindeki 
koruma söylemine karşı çıkmaktadırlar. 
Bu görüşe göre, kendilerinin öğrenciyi 
koruduğunu düşünen eğitimcilerin ortaya 
koyduğu öğretim yöntemleri sınıfta etkili 
değildir. Koruyucu bir tavırdan öte bilinç 
kazandırma çabalarına odaklanılması ve 
bu çabaların sadece okulla sınırlı kalma-
ması durumunda daha olumlu sonuçlar 
alınacağı söylenebilir.

18  Collins, R. Media studies: Alternative or oppositional pra-
ctice,İn M. Alvarado &Media Education: An Introduction , 
British Film Institute. London,1992, s.57-62. 

Medya okuryazarlığı ilk ve ortaöğre-
tim eğitim ortamlarına odaklanmalı mı-
dır?

Bazı eğitimciler medya okuryazarlığı 
becerilerinin evde anne babalarca gelişti-
rilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Med-
ya okuryazarlığından beklenen amaçların, 
hedeflerin ve sonuçların çeşitliliği, doğal 
olarak okullardaki çalışmaların etkililiğini 
sınırlandırmaktadır. Medya okuryazarlığı 
öncüleri, en çok başarıyı, öğretmenlerin, 
anne babaların ve öğrencilerin, medya 
kültürü ekseninde ortak bir paylaşımın 
olduğu okul topluluklarında göstermişler-
dir.19

Medya okuryazarlığı özelleşmiş bir 
konu olarak mı öğretilmelidir, yok-
sa mevcut  konuların, derslerin  içine 
mi  yerleştirilmelidir? Ayrıca yine, 
müfredatta seçmeli ders olarak yer alması 
uygun mudur?

Eğitimciler açısından, medya okur-
yazarlığı kavramlarının müfredat içinde 
sunulması kabul edilebilir bir yöntem-
dir. Medya metinleri, içeriği aktarmak 
için fen, sosyal bilgiler, tarih, sanat ve 
edebiyat öğretiminde kullanılmaktadır. 
Örneğin, lisedeki bir tarih öğretmeni, 
1910’dan bu yana Asyalıların medyadaki 
imgelerinin analizi yoluyla medya okur-
yazarlığı kavramlarını ele almıştır. Bir 
İngilizce öğretmeni, öğrencileri bir kitap 
için pazarlama kampanyası hazırlamaya 
davet etmiştir. Medya okuryazarlığı kav-
ramlarının bu uygulamalarında, medya 
biçimsel olarak incelenmemiş, medya 
metinlerinin çözümlenmesinin ve medya 
mesajlarının yaratımının, geleneksel di-
siplinlerin dersle ilgili çalışmalarının par-
çaları olduğu vurgulanmıştır.20 Bu yakla 
şım, çalışmaları yapan bazı durumlarda 
analiz ve üretimi sıradanlaştırmak riskini 
19  Collins R, a.g.e, s.57-62.
20  Kress, G. Media literacy as cultural technology in the age 
of media. In C. Bazalgette, E. Bevort, & J. Savino (Eds.), New 
directions: Media education worldwide. London, 1992, s. 190-
202.
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taşısa bile, beraberinde öğrencilerin 
medya çözümlemesi ve üretimi et-
kinlikleriyle karşılaşmaları için fırsat 
yaratmaktadır.

Bir konunun ya da becerinin müfre-
data yayılmış olarak uygulanması du-
rumunda, sonuç “görülmezlik” olabilir. 
Yeterince dikkate alınmayabilir. Ancak 
medya okuryazarlığı, özel bir seçimlik 
ders olarak sunulduğunda ise son derece 
az sayıda öğrenci bu dersi görme fırsatı 
bulacaktır. Seçmeli ders olarak sunuldu-
ğunda, okullar verilen inisiyatifi kullan-
makta derse gerekli önemi vermemekte 
hatta zaman zaman öğrencinin bu dersi 
alma olanakları kısıtlanmaktadır. Okulun, 
bu anlamda gerekli donanım ve eğitmen 
ihtiyacını karşıladığı durumlarda ise, ve-
lilere bu dersin kıymeti gerektiği kadar 
anlatılamamakta öğrenciler yine böyle bir 
bilinç oluşumundan mahrum kalmaktadır. 
Dolayısıyla medya okuryazarlığı “seçme-
li ders” olarak kaldığı sürece gerekli ilgi-
yi göremeyecek ve dikkate alınmayarak 
alandaki eksikler giderilemeyecektir.

Medya okuryazarlığı dersinin RTÜK-
MEB işbirliği ile ilkokul müfredatına 6, 
7 veya 8’inci sınıflarda bir defaya mah-
sus konmuş olması, bir adım olarak kabul 
edilse bile, burada ders içeriği, dersi ve-
recek kadro vs. konuları tartışmaya açık 
ve aynı zamanda üzerinde düşünülmesi 
ve çalışılması gereken konulardır. Diğer 
yandan, medya-siyaset-büyük sermaye 
ilişkilerinin yakın olduğu ülkemizde ikti-
darın uzantısı olarak algılanan RTÜK ve 
MEB’in ortaklaşa uyguladıkları bir ders 
ne kadar objektif ve eleştirel olabilir, ayrı 
bir tartışma konusudur.21 Uzmanlarca, 
medya okuryazarlığı dersi ile ilgili bu ve 
benzeri birçok eleştiri yapılmakta eksikler 
dile getirilmektedir. 

Yaşadığımız çağda, geleneksel okur-
21  Medya Okur-yazarlığı Neden Önemli, http://www.med-
yatekzip.com/medya-okuryazarligi-neden-onemli-5903h.htm,  
Erişim Tarihi; Kasım 2013.

yazarlığın yanı sıra, teknolojik gelişmeler 
ile birlikte görsel okuryazarlık, medya 
okuryazarlığı, televizyon okuryazarlığı 
ve bilgisayar okuryazarlığı gibi kavramlar 
ortaya çıkmıştır. Yetişmekte olan birey-
lerin, hayata hazırlanırken bu alanlarda 
da bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, 
teknolojik yenilikleri doğru ve faydalı 
kullanabilen bireyler olmaları son derece 
önemlidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Medya etkisine insanlar kontrolü dışın-
da maruz kalmaktadır. Dolayısı ile medya 
etkisini yönetebilmenin tek yolu medyayı 
doğru anlayabilen, çözümleyebilen birey-
ler yetiştirmek, yetişkinleri de bu konuda 
bilgilendirmektir. Bünyesinde değer ve 
ideolojileri barındıran, ekonomik, sos-
yal, siyasal, estetik bağlamlar içerisinde 
üretilen medya mesajlarının düzenlen-
miş, gözden geçirilmiş ve kurgulanmış 
yapılar olduğunu unutmamak gerekir. Bu 
yapılar, gerçeklik maskesi altında aslında 
gerçeğin medya tarafından temsil edilmiş 
biçimidir. Her nasıl medya kuruluşları-
nın özgürce haber ve yayın yapma hak-
kı varsa, toplumların da temiz, maskesiz 
haber alma, eğlenme, başka bir deyişle, 
“belirlediği sınırların dışında çıkılmadan”  
medyadan yararlanma hakkı vardır.

Medya okuryazarlığı, sosyal adaletin 
sağlanması ve eleştirel vatandaş olmanın 
gerektirdiği bilincin kazanılması doğrul-
tusunda önemli bir rol üstlenmektedir. 
Medya okuryazarlığının hedefleri arasın-
da, demokrasi, yurttaşlık bilinci ve siya-
sal katılımı teşvik etmek, ırk, sınıf ve top-
lumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinç 
oluşturmak, uyuşturucu kullanımını ve 
şiddeti önlemek, eğitim düzeyini iyileş-
tirme gibi pek çok sosyal yapıya ilişkin 
gereklilik sıralanabilir.

Medya okuryazarlığının toplumsal bi-
lincin kazanılması noktasındaki önemi ve 
medya okuryazarlığı eğitiminin gereklili-
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ği tartışılmaz bir gerçektir. Fakat önemli 
olan nokta, medya okuryazarlığı bilinci 
yaratmanın temeli  “düşünmek” iken var 
olan eğitim sistemimizde bunun nasıl ger-
çekleştirileceğidir. Buradan yola çıkarak, 
var olan eğitim yapısındaki eksiklerin gi-
derilmesi ile medya okuryazarlığı bağla-
mında da önemli yol alınacaktır. Her ko-
nuda eleştirme yetisine sahip, sorgulayan, 
araştıran, düşünmekten korkmayan birey-
ler yetiştirdiğimizde zaten medya etkisine 
yönelik bir kaygımız da kalmayacaktır.
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ÖZET
Masal, çocukların gelişiminde rol 

oynayan sözlü edebiyat ürünlerinden bi-
ridir. Çocuk eğitimi açısından önemli bir 
yerde bulunan masallar, içerik, kurgu 
ve kahramanları açısından toplumsal 
kodları içerisinde barındırmaktadır. 
Özellikle toplumsal cinsiyet rolleri ve cin-
siyetçi kalıpların masallarda örtük veya 
açık şekilde yer aldığı görülmektedir. 

Masal-eğitim ilişkisine yönelik araş-
tırmalara dikkat çekilen çalışmada, ma-
salların çocukların zihinsel ve sosyal 
gelişim süreçlerine etkisi irdelenmekte-
dir. Çalışma, cinsiyetçi kalıplardan uzak 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği kurgusuyla 
oluşturulmuş masalların, çocuk gelişimi 
açısından önemine vurgu yapmayı amaç-
lamaktadır.

 Anahtar Kelimeler: Masal, Eğitim, 
Çocuk Gelişimi

 GİRİŞ
 Masal çocuk edebiyatı ürünlerinin ba-

şında gelmektedir. Sözlü anlatım türleri 
içerisinde büyükten küçüğe hemen her- 
s tarafından sevilen ve büyük bir zevkle 
dinlenilen zaman ve mekân kavramının 
olmadığı, iyilerin ödüllendirildiği, kötü-
lerin ise cezalandırıldığı sonu hep mutlu 
biten sözlü edebiyat ürünüdür. Masallar 
dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılarak 
varlığını sürdürmüştür. Anlatıldığı döne-
mi ve kültürü yansıtarak toplumlar ara-
sında kültür taşıyıcılığı yapmıştır.

Türkçe Sözlük’te masalın tanı-
mı, “Genellikle halkın yarattığı, ağız-
dan ağza,kuşaktan kuşağa sürüp gelen,  
 
 
 
 

çoğunlukla insanların veya tanrıların 
başından geçen, olağandışı olayları an-
latan hikâye” şeklindedir.1 Pertev Naili 
Boratav’a göre masal, nesirle söylen-
miş, dinlik ve büyülük inanışlardan ve 
törelerden bağımsız, tamamıyla hayal 
ürünüdür.  Gerçekle ilgisiz ve anlat-
tıklarına inandırmak iddiası olmayan 
kısa bir anlatır.2Saim Sakaoğlu’na göre 
ise, kahramanlarından bazıları hayvan-
lar ve tabiat üstü varlıklar olan, olay-
ları masal ülkesinde cereyan eden.  
Hayal mahsulü olduğu halde dinleyicileri 
inandırabilen sözlü anlatım türüdür.3

Masalların en önemli özelliği, anonim 
olmalarıdır. Başlangıçta belli bir kişi ta-
rafından yaratılan masallar, yıllar içinde 
halkın izlerini taşımış, bünyesine farklı 
unsurlar almış, değişmiş, değişirken de 
gelişmiştir. Böylece kimin yarattığı belli 
olmayan anonim bir ürün haline gelmiştir. 
Masalların kahraman, kurgu ve olay ör-
güsü açısından değerlendirildiğinde daha 
çok, olağanüstü-mucizevi özelliklere sa-
hip olduğu görülecektir. Masalın kahra-
manından tekerlemesine, olayın geçtiği 
yerden zamana kadar her unsurunda bir 
olağanüstülük göze çarpmaktadır.4

Masal kahramanlarını insanlar, hay-
vanlar, hayvan şekline giren diğer var-
lıklar olarak üç grupta toplamak müm-
kündür. İnsan, kahramanlar içerisinde 
bazıları, halktan kişilerin özelliklerini 
gösterirken bazıları da insanüstü özellik-

1  Ali Fuat Arıcı, Türk Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve 
Dünya Masalları  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi,  2004, s.160 Erzurum, s.160.
2  Ali Fuat Arıcı, Türk Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve 
Dünya Masalları  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, 2004, s.160 Erzurum, s.159.
3  Saim Sakaoğlu. Masal Araştırmaları,Akçağ Yayınları, 
1999,Ankara, s. 159..
4   Zeynep Çetinkaya, Masalların Türkçe Öğretimindeki Yeri, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe 
Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Bölümü Yayım-
lanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2007, s.213.
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ler gösterir. Bunlar arasında; Yer Dinleye-
ni (kulağını yere dayadığı zaman istediği 
kişinin konuşmasını dinleyen); mercimek 
veya parmak büyüklüğündeki çocuğu, 
ağladığında gözlerinden inci mercan dö-
külen, bastığı yerlerden çayır çimen biten 
kızı; saçlarının yarısı altın, yarısı gümüş 
olan delikanlı sayılabilir. Masallarda ge-
çen hayvanlar, gerçek hayvanlar ve hay-
van şekline giren diğer varlıklar olarak 
iki grupta değerlendirebilir. Bu tür ma-
sallarda, çeşitli hayvan sembolize edile-
rek, insanlara ders verme amaç edinildiği 
için, her hayvanın sembolik bir anlamı 
vardır. Tilki, kurnazlığı; ayı ahmaklığı; 
kurt, gücü, kuvveti, cesareti, hürriyeti; 
kaplumbağa, azmi, vb. sembolize etmek-
tedir. Hayvan şekline giren diğer varlıklar 
ise genellikle, periler hayvan şekline gi-
rerek masallarda yer alırlar. Bunlar; insan 
gibi konuşup, insan gibi hareket ederler. 
Bazen de insan kılığına girerler. Ayrıca, 
büyü veya beddua ile hayvan şekline gi-
ren insanlar da vardır.5

Masal kahramanları çocukların da 
kahramanıdır. Masalı eline alan çocu-
ğun ilk dikkatini çeken masalda yer alan 
kahramandır. Masal kahramanı, çocuğun 
masalı sevmesi ve kavramasında etkilidir. 
Masal kahramanını taklit eden çocuk, ya-
parak yaşayarak masalı daha iyi öğrenir 
ve taklit yeteneğini geliştirir. Kıyafetini, 
konuşmasını, hareketlerini örnek alır. 

Küçük yaşlarda okunan bir masalın 
kahramanı ileriki yaşlarda da hatırlanır. 
Örneğin, Keloğlan: Türk kültüründe yay-
gın olan masal kahramanlarından birisi-
dir.

Fiziki görünüşü ve zekası arasındaki 
farkla da, toplumda imkansıza ulaşmak 
isteyen insanın ideali olan Keloğlan, ma-
sallardaki gücün (padişahın) karşısında 
halkı temsil etmiş,  Türk insanının zeka-
sını, aklını, başarısını, azmini, şansını ve 
saflığını en güzel şekliyle kendi üzerinde 
5 Sadık Tural, Kamil Veliyev, Önder Göç-
gün, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk 
Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2002 s.135..        

toplamış kişidir.6 Keloğlan akıllı ve bece-
rikli olmasının yanında kurnazlığı ile de 
bilinir. Sakar ve saf olmasına rağmen ha-
zır cevaptır, pratik çözümler bulmayı iyi 
bilir. Her masalın sonunda mutlaka mura-
dına eren bir kahramandır.

Masallar; çocukların fiziksel, zihinsel, 
sosyal gelişim süreçlerine etkide bulunan 
sözlü edebiyat ürünlerinin başında gel-
mektedir. Masallarda anlatılan konular 
ve kahramanlar çocuklara örnek model 
oluşturmaktadır, taklit yeteneklerini ge-
liştirmektedir ve hayal dünyalarını zen-
ginleştirmektedir. Çocuklar masallarda 
anlatılanlardan etkilenmekte ve bu etkiyi 
kişilik gelişimine yansıtarak, konuşma, 
yazma, dinleme becerileri kazanmak-
tadır. Bu gelişim özelliklerini de bütün 
eğitim hayatı boyunca devam ettirmek-
tedir. Karatay’ın “Dil Edinimi ve Değer 
Öğretimi Sürecinde Masalın Önemi ve 
İşlevi” konulu çalışması, masalın çocuk-
ta olumlu tutum ve davranış sergileme, 
geliştirme ve kazanmasına olanak sağla-
masının yanında,  bir yandan da çocuğun 
dil becerilerini geliştirdiğini ortaya koy-
maktadır. Karatay’a göre masallar kültür 
aktarımında önemli roller üstlenmektedir. 
Çocuğun dil ile ilgili herhangi bir prob-
leminin çözümünde dil edinimi için ha-
zırlanan öğretim materyallerinin etkili ve 
verimli olması, dil eğitimi üzerine yapılan 
bilimsel çalışmaların takibine bağlıdır. 
Bu çalışmada, sözlü edebiyat ürünlerin-
den masalın, eğitsel işlevi ve önemi tar-
tışılmıştır. Çalışmada çocuk edebiyatı ve 
masal kavramları tanıtılmış; masalın, dil 
edinimi sürecinde çocuğun olumlu tutum 
geliştirmesi ve sosyalleşmesinde oynadı-
ğı roller üzerinde durulmuştur.7

Çetinkaya’nın “Masalların Türkçe Öğ-
retimindeki Yeri ve Önemi” konulu ça-
lışması da, masalların Türkçe öğretimine 
6  Tarık Özcan, Modern Bir Öncü: Keloğlan. Fırat Üni-
versitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyat Bölümü, Bilig,Sayı:65, Elazığ, 2013, s.247-258.

7 Halit Karatay, Dil Edinimi ve Değer Öğreti-
mi Sürecinde Masalın Önemi ve İşlevi, Türk Eği-
tim Bilimleri Dergisi,   Ankara, 2007, s. 463- 475..
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etkisini ortaya koymuştur. Masal, çocuk-
ların hayatında önemli bir yere sahiptir. 

Günümüzde masalın, çocuğun eğiti-
minde, hayal gücünün geliştirilmesinde, 
yaratıcılığının arttırılmasında ve anadili 
öğretiminde büyük payı olduğu görüşü, 
eğitimciler tarafından daha çok benimsen-
mektedir. Masalların yararları ve önemi 
üzerinde ısrarla durulmaktadır.8Bütün bu 
olumlu özelliklerin yanında bazı masal-
ların da olumsuz etkisi olabilmektedir. 
Gerçeklikle kurgu arasındaki ayrımı tam 
olarak algılayamayan çocuklar, hikaye 
edilen olayların gerçek yaşamda da ger-
çekleşebileceğini düşünebilir. Örneğin, 
Kırmızı Başlıklı Kız Masalında kırmızı 
başlıklı kızı ve büyük annesini ormandaki 
kurt bir lokmada yutar. Ormandan geçen 
oduncu da kurdun karnını keserek, kırmı-
zı başlıklı kızı ve büyükannesini kurtarır. 
Çocuklar bu masalda,  kurdun insanları 
yutmasını gerçekmiş gibi algılayabilir. 
Karnı kesilen kurdun içerisinden kırmı-
zı başlıklı kızın ve büyükannesinin canlı 
olarak çıkması da çocukları hayretler içe-
risinde bırakabilir.

Bir başka örnek de ‘Kül Kedisi’dir. Bu 
masalda babasını kaybeden kıza kıskanç 
üvey annesi ve üvey kız kardeşleri çok 
kötü davranır. Zavallı kızın her günü te-
mizlik ve yemek yapmakla geçer. Sürekli 
hakarete maruz kalır. Bu masalı okuyan 
ya da dinleyen birçok çocuk, olumsuz 
etkilenerek kendi kız kardeşine de kötü 
davranabilir, kardeşini kıskanabilir. Bu 
tür masallar çocukların kişilik özellikleri-
ni olumsuz etkilemektedir. Çocuklar her 
şeyi gerçekmiş gibi algılar. Hayal ile ger-
çek arasındaki ayrımı yapamazlar. Masal-
larda geçen birçok şeyi deneme ve başka-
sında uygulama isteği duyabilirler.         

Masallardan etkilenerek kendine, arka-
daşına, kardeşine ya da etrafında bulunan 
canlılara zarar verebilirler. İstediklerini 
kolayca elde edebileceğini düşünüp, ken-
disini bedensel bir sakatlamaya sokabilir-
8  Çetinkaya, a.g.e, s.213..

ler. Masalın çocuğu aşırı düş dünyasına 
sürükleyerek, onun gerçek dünyaya uyum 
sağlamasını zorlaştırması da mümkündür. 

MASALLARDA TOPLUMSAL   
CİNSİYET ROLLERİ VE KODLAR

Çocuk gelişimi ve eğitimi açısından 
belirleyici bir yerde bulunan masallar 
içerik açısından da önem kazanmaktadır. 
Masallar gerek kurgu gerek kahraman 
gerekse hikâye ettiği olay kapsamında 
toplumsal cinsiyet kodları veya egemen-
lik ilişkilerini temsil edebilmektedir. Cin-
siyet, bireyin kadın ya da erkek olarak 
mevcut genetik, fizyolojik ve biyolojik 
özellikleri olarak tanımlanmaktadır. 

Bu özellikler kadın ve erkek arasında 
bir eşitsizlik değil, bir cinsiyet farkı ya-
ratmaktadır. Toplumsal cinsiye ise farklı 
kültürde, tarihin farklı anlarında ve farklı 
coğrafyalarda kadınlara ve erkeklere top-
lumsal olarak yüklenen roller ve sorumlu-
lukları ifade etmektedir.9

Kadın ve erkeğe yüklenen toplumsal 
cinsiyet rollerine göre, erkek daha güçlü, 
diktatör, koruyucu, her konuda söz hakkı 
olan, kadın ise; zayıf, güçsüz,  güzel-saf, 
çirkin-kötü, söz hakkı olmayan, sürekli 
aşağılanan taraftır. Dolayısıyla masal-
lar, kadın ve erkeğe yüklenen rollerdeki 
eşitsizliğin, toplumsal yaşam içerisindeki 
dengesiz rollerin çocuk zihninde yer al-
masını sağlayan araçlardan birine dönüş-
mektedir. Çocuk gelişimi açısından belir-
leyici yerde bulunan masallar, toplumsal 
cinsiyetçi kalıplarla, toplumsal eşitsizliği 
süreklileştiren, bir nitelik kazanmaktadır.

Masallardaki cinsiyet ayrımı küçük 
yaşlardaki çocukların bilinçaltına yer-
leştirilmeye çalışılmaktadır. Erkek yakı-
şıklı prens, kadın güzelse prenses, çirkin 
ise cadı rollerine bürünmüştür. Kadınlar 
ya güzel ve saf, ya da kötü ve çirkindir. 
9  Toplumsal Cinsiyet, http://www.gata.edu.tr/ureme_sagligi/

toplumsal_cinsiyet.htm.Erişim Tarihi Aralık 2013.
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Erkekler hiçbir zaman kötü ve aşağıla-
nan taraf olmamaktadır. Bunda ataerkil 
toplum yapısının da etkisi vardır. Erkek 
otoritesine dayanan toplum yapısında 
kadın köle, eve bağımlı, erkeğinin sö-
zünden çıkmayan, aşağılanan, hor gö-
rülen rollerindedir. Günümüzde birçok 
ailede bunun canlı örneklerine rastlamak 
mümkündür. “Ben bilmem eşim bilir”  
cümlesi bunu desteklemektedir. Küçük 
yaşlardaki çocuklara masallar aracılığıyla, 
gizliden gizliye bu bilinç aşılanmaya 
çalışılmaktadır.“Masallar ve Toplumsal 
Cinsiyet: Kadın Kimliğinin Ataerkil Söy-
lemlerle Yeniden Yapılandırılması” baş-
lıklı çalışma, masallardaki cinsiyet ayrı-
mını ortaya koymaktadır. Pamuk Prenses 
ve Yedi Cüceler, Kül Kedisi Sindrella, 
Kırmızı Başlıklı Kız, Kurbağa Prens gibi 
masallarda, kadının güzel olma zorunlu-
luğu, kadın korkusunun pekiştirilmesi, 
kadının bağımsızlık korkusu, evcil kadın 
ve itaat eden kadın modelleri üzerinde 
durulmuştur. Masallar, toplumsal kodları 
çocukların hayal gücüne ulaşarak onların 
bilinçaltlarına enjekte etmektedir.10

“Türkiye Masallarında Toplumsal  
Cinsiyet ve Mekan İlişkisi” başlıklı çalış-
ma da, kadın erkek eşitsizliğinin masal-
lara nasıl yansıdığını mekan bağlamında 
irdeleyerek ortaya koymuştur. Masallarda 
ev içi hiyerarşisinin, kadın ve erkeğin bi-
yolojik cinsiyetlerinin toplumsal cinsiyet 
rollerine, koşut biçimde oluşturulduğu 
görülmektedir. Kadın bedeninin “kışkır-
tıcı fitne” olarak algılanması, ev içine 
kapatılmasına neden olmuştur. Ev içine 
kapatılan kadın, doğurganlığını kulla-
narak orada iktidarını sağlamlaştırmaya 
çalışmaktadır. Dolayısıyla kadının iktidar 
ve yaşam alanı, cinsel olarak işlev ya da 
işlevsiz oluşuna göre biçimlenmektedir. 
Erkek, cinsel olarak işlev ve çekiciliği-
ni yitirdiği zaman “ermiş”olurken kadın 
“kocakarı” ya dönüşmektedir. Örneğin, 
erkek egemen söylemde, erkek iktidarı-
10 İpek Artun, Masallar ve Toplumsal Cinsiyet: Kadın Kim-
liğinin Ataerkil Söylemlerle Yeniden Yapılandırılması, http://
iletisim.ieu.edu.tr/karine/?p=265, Erişim Tarihi; Kasım 2013.. 

nın simgesi olarak görülen “at, avrat, si-
lah” üçlüsü masal anlatılarında önemli bir 
yere sahiptir. Bu simgeler, kadın iktidarı 
bağlamında düşünüldüğünde yerine, “ev, 
er, evlat” üçlüsünü ortaya koymak müm-
kündür.11

 Çocuklara toplumsal cinsiyet rollerini 
yanlış öğreten ailelere, hala günümüzde 
rastlamak mümkündür. Bu aileler 
de yetişen çocuklar belirli kalıplara 
sokularak, sorumluluklarının bilincine 
varamamaktadır. “Türkiye’de Toplumsal 
Cinsiyet Çalışmaları” başlıklı çalışma 
Türkiye’deki toplumsal cinsiyet kavra-
mını ve toplumsal cinsiyete, ailenin ve 
eğitimin etkisini ortaya koymaktadır. 
Cinsiyet ayrımı yapılan ya da geleneksel 
toplumsal cinsiyet değerlerini savunan 
babaların bulunduğu ailelerde yaşayan 
kız çocukların, ilkokul sonrası eğitimle-
rine devam etme olasılıkları oldukça dü-
şüktür.1998 tarihli bir anket araştırmasın-
dan annelere ait verileri kullanan Smith 
ve Hoşgör, annelerin “önemli kararların 
erkekler tarafından alınması gerektiğine”, 
erkek çocukların eğitim almasının daha 
iyi olacağına ya da erkeklerin kendilerine 
karşı gelen eşlerini dövme hakkına sahip 
olduklarına inandıklarını  ifade ettikleri 
ailelerde, çocukların, özellikle kız çocuk-
ların, ilkokul sonrası eğitimlerine devam 
etme olasılıklarının düşük olduğunu be-
lirtmişlerdir.12

SONUÇ
Masallara eğitim açısından bakıldı-

ğında çok renkli ve çeşitli şekillerden 
oluşan bir yapıyla karşı karşıya kalınır. 
Bu yapı, bir kadının parmakları arasında 
duran, üzeri çeşitli desen ve renklerle iş-
lenmiş bir yelpazeye veya tavus kuşuna 
benzetilebilir. Yelpaze görünüşte kâğıt 
veya tahtadan yapılmış iki parmağın ara-
sına sıkışabilecek basit bir eşyadır. Oysa 
11  Evrim Ölçer, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Türkiye Masallarında Top-
lumsal Cinsiyet ve Mekan İlişkisi, Ankara,2003.. 
12  Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, 
Deniz Yükseker, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, 
Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, s.288.
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açıldığında oldukça zengin ve büyülü 
bir manzarayla karşı karşıya kalınır. Ta-
vus kuşu da kanatlarını açtığında oldukça 
zengin, gösterişli ve etkileyici bir görü-
nüme sahip olur. Masalların da böyle bir 
yapısı vardır. Bazı eğitimciler, masallara 
dört elle sarılmakta, çocukların masallarla 
büyütülmesini ısrarla vurgulamaktadırlar. 
Son dönemdeki çocuk yayınlarına bak-
ması, eğitim açısından masallara ne 
kadar önem verildiği konusunda yeter-
li fikir verecektir13. Çocuk yayınları da 
göstermektedir ki, çocuk eğitiminde ma-
salların sağladığı faydalar oldukça fazla-
dır. Masallar, çocukları eğlendiren, eğlen-
dirirken öğreten özelliğe sahip ürünlerdir.

  Çocuk gelişimi ve eğitimi açısından 
önemli bir yerde bulunan masallar, öykü, 
kahraman örgüsü veya sonuçları açısından 
çocuklara rol-model olabilen anlatılardır.  
Birçok masalda, kadına yüklenen rol an-
nelik, ev kadınlığı, zayıf, kırılgan, güçsüz 
kadınken, erkekle otoriteyi sağlayan, söz 
hakkı olan kişiler rolündedir. Masallar-
daki cinsiyet rolleri çocukların gelişimi-
ni ve düşünce yapısını etkileyebilecek 
konumdadır.  Gizli veya açık bir şekilde 
masallarda yer alan bu kodların dikkate 
alınması, masalların cinsiyet rolleri açı-
sından yeniden ele alınması, masallarda-
ki mevcut toplumsal yapı yerine eşitlikçi 
toplum yapısının aktarılması önemlidir. 
Çocukların gelişimine, eğitimine katkı 
sağlayacak türde masalların sayısının  
arttırılması ve bu konuda yeterli bilincin 
oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca Tür-
kiye toplumundaki eğitimin ve aile ya-
pılarının yeniden gözden geçirilmesi de 
yararlı olacaktır.
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      ÖZET
     İnsanın kendini ifade etme ve topluma 
kabul ettirme sürecinde giyim önemli bir 
araç olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar gi-
yimi sadece kendi korumak, örtmek gibi 
ihtiyaçları doğrultusunda kullanmamış; 
kendini tanıtma, başkalarından ayırma ve 
güzel görünme isteği de ön plana çıkmış-
tır. Çalışma, öncelikle “moda” kavramını 
irdelemekte, uygarlık süresince modanın 
nasıl geliştiğini ortaya koymayı amaçla-
maktadır. Ayrıca, uygarlıklar arasında 
modanın nasıl değiştiğini, giysilere ekle-
nen aparatları ve modanın değişim süre-
cinde nelerden etkilendiğini irdelemekte-
dir.
     Anahtar Kelimeler: Moda, giyim, ta-
sarım, still

      GİRİŞ
   Moda tarihi yakından incelendiğin-
de, ilk başta örtünme duygusu olarak 
başlayan giyim kuşam, zaman ilerle-
dikçe, yerini “Kendini ifade etmek için 
giyinme, meslek ve statüsünü göster-
mek içingiyinme, güzel olma duygusu 
ve zevk için giyinme, stil- trende göre 
giyinme” şeklinde değişim ve gelişim 
göstermiştir. Bu değişim sırasında bulu-
nan doğal kaynaklar altın, mücevher gibi 
taşlar, giysiyi süslemeye yardım ederek, 
şıklık olgusunu doğurmuştur. Uygarlıklar 
arasındaki farklılığın nedeni, içinde 
bulunulan zamandaki imkân ve yaratıcı-
lık gücüdür. Yaratıcılık, çizimler ve de-
senlerle desteklenmiştir. Bunların birle-
şimi olarak moda, kişilere ve o dönemin 
imkânlarına göre değişim göstermiştir.  

*İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı 
Öğretim Görevlisi.

   Moda kelimesinin sözlük anlamı “De-
ğişiklik gereksinmesi ya da süslen-
me özentisiyle, toplum yaşamına gi-
ren geçici yenilik’’olarak bilinse de, 
moda birçok insana göre değişen bir 
kavramdır.1 Random House sözlüğüne 
göre moda, “Giysi, etiket, davetler ve di-
ğerlerinin günlük alışkanlık ve stili” ile 
“Tarz, yol” şeklinde tanımlanmaktadır.2

     Moda, yalnızca giysi anlamına gelme-
yip, pek çok alana etki etmektedir. Gün-
lük hayatta bile moda çoktan yerini almış; 
‘‘Şu çok moda.’’, ‘‘Bunun modası geç-
ti.’’, ‘‘80’lerdeki kıyafetler tekrar moda 
oldu.’’…gibi deyimler günlük yaşamın 
birer parçası olmuştur. Bunun yanı sıra, 
modayı gereksiz olarak değerlendirenler, 
tüketime yönelik bir araç olarak gören-
ler de vardır. Sanatçılar, felsefeciler ve 
bilim adamlarının bu konudaki görüşleri 
de şöyledir: Leonardo da Vinci, ‘‘Moda-
nın temelinin, insanın çılgın yanı olduğu” 
görüşünü savunmuş; Thornestein Veblen, 
‘‘Gereksiz ve nedensiz tüketim sembolü’’ 
olarak değerlendirmiş; Kant ise modayı 
ahlak açısından ele alarak, ‘‘Temeli ben-
cillik, kendini beğenme olan bir taklit tü-
rü.’’şeklinde sınıflandırmış, moda süreci-
nin çok çeşitli toplumsal işlevlere, olumlu 
yönde hizmet ettiğini öne sürmüştür.3                         
   İnsanlık giyimi, ilk günkü gibi artık 
sadece kendi korumak, örtmek gibi ihti-
yaçları doğrultusunda kullanmamakta; 
kendini tanıtma, başkalarından ayırma ve 
güzel görünme isteğiyle yönlendirmekte-
dir. Moda tarihinin gelişim sürecinde en 
önemli özellik, uygarlıklar döneminde 
1 Moda Nedir?, http://www.nyc2ist.com/contentview/293/99/, 
Erişim Tarihi; Kasım 2011

2   Random House, http://www.randomhouse.com/ Erişim 
Tarihi; Eylül 2013.
3 A. Tahir Gürsoy, ‘‘Dünden Bugüne Giyim Kültür ve 
Moda’’, Omaş Ofset A.Ş. İstanbul, 2004.
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giysi, tarz ve görüntüsünün, soylu ve alt 
tabakayı birbirinden ayırıyor olmasıdır.        
Sınıf ayrımı kendisini kullanılan eşyalar 
aracılığıyla modada göstermiştir. Soy-
lular için kullanılan değişik kumaşlar ve 
iplikler, bunlara eklenen mücevherlerden 
elde edilen mimari desenler, kişinin soylu 
ya da yüksek meslek grubundan olduğu-
nu sergilemektedir. Bazı çağlarda yöneti-
cilerin kullandığı renkler halka yasaklan-
mış idamla cezalandırılacak bir suç olarak 
görünmüştür.4

     Uygarlıklar incelendiğinde, Antik ça-
ğın en önemli özelliği, insanların kendini 
ifade etmeye ve topluma kabul ettirmeye, 
üzerindeki giysilerden başlamasıdır. Gi-
yim; önceleri sadece bitkisel ve hayvan-
sal dokuların birbirlerine tutturulmasıyla 
başlamıştır. Giyim kuşam, uygarlıklar 
gelişiminde incelendiğinde dokuma;  
iğne ile dikmeden, yün, keten ve tifti-
ğin bulunması ile gelişim göstermiştir. 
Günümüzde kullandığımız kumaşlar; 
sepet yapımından esinlenerek liflerin 
birbirlerine dolanmasıyla başlayan, uzun 
bir serüvenin ürünüdür.
      Uygarlıklar dönemindeki inşaat ve 
mimarinin gelişimi, burada kullanılan çi-
zim ya da resimlerin demir, altın, taş, gü-
müş, akik ve fildişi ile kıyafet üzerine ge-
çirilmesine neden olmuştur. Bu gelişim, 
beraberinde takı ve süsleme kültürünü 
getirmiştir. 
     Batı giyim tarihine bakıldığında, ge-
lişim ve değişimler kostüm, ayakkabılar, 
mücevherler, şapka, aksesuarlar, sanda-
letlerde görülmektedir. Yaşayış biçimle-
ri, inançlar, estetik algılar ve ekonomik 
sebepler kendini dönemin giysilerinde 
göstermekte, aynı anda birçok farklı tar-
zın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu 
dönemde görülen en önemli ortak özellik, 
soylular ve alt tabaka arasındaki farkın, 
giysilere yansıtılmasıdır. Pahalı ip ve 
kumaşın kullanılması, bunun en önemli 
4  AYTIS, S(2007) Araştırma Yöntemleri Ders Notları, 
Haliç Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Y.Lisans Programı

göstergesidir. Orta Çağ bu sebeple; ka-
dınlarda sürekli uzayan hennin şapkalara, 
erkeklerde sivriliğinden dize bağlamayı 
gerektirecek ayakkabılara tanık olmuştur. 
Geçen zaman; yapılan savaş ve özgürlük 
hareketlerinin sonuçlarını giyim ve süs-
lemede kısaca modada da göstermiştir. 
Giysi, ölçü ve şekilleri değişmiş; üzeri-
ne kilise süslemeleri, para kesesi eklenen 
giysiler, bilimsel gelişimin yaşanması ile 
bu özellikleri terk etmiş, sonuçta kişisel 
tercihe göre giyinmeyi doğurmuştur.
     Yaşanan teknolojik ve sosyal gelişme-
ler bireysel giyinmeyi geliştirmiş; fakat 
bu konuda ki en etkili ilerleme dikiş ma-
kinesinin icadıyla yaşanmıştır. Zanaatkâr-
lar ellerinde kişisel veya ailece üretilen 
giysiler herkes için tek üretimin gelişme-
siyle; hem daha kolay hem de daha ucuza 
edinilebilir olmuştur. Dikiş makinesinin 
bulunması ile hazır giyim sanayinin ve 
mağazacılık kültürünün başlamıştır. Bu 
akım sonucunda, farklı eylemlere yönelik 
farklı kıyafet tasarımları oluşmaya başla-
mış, balo, binicilik, kokteyl vb. giyinme 
kültürü doğmuştur. Böylece aileden miras 
olarak elbise kalması geleneği terk edil-
miş ve günümüzdeki sezonluk gardırop 
anlayışına yaklaşılmıştır.
      Dünden bugüne moda incelendiğinde, 
dönemlere ait giysilerin, yine o döneme 
ait uygarlıkları açık ve net anlattığı; bu 
uygarlıkların ekonomik, siyasi gelişim 
potansiyelleri ve kullandıkları ya da bul-
dukları yeraltı kaynakları, doğadan yarar-
lanarak üretme süreçleri de görülmekte-
dir. Moda konusunda kitapların yazdığı, 
araştırmacıların da bahsettiği gibi moda, 
bir mirastır. Giyim kuşam,  geçmişin en 
büyük aynasıdır. Bu gelişimler, berabe-
rinde birçok farklı ama o kadar da önem-
li, hatta çığır açan kavramları getirmiştir. 
Örneğin şıklık kavramı, mücevherler ya 
da altınlarla süslenen giysileri anlatmak-
tadır. Giysi, dikiş makinesi ile yeniden 
doğmuştur. Dikiş makinesinden önce, 
elde dikme ile dikiş makinesinden sonra 
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hazır üretim, farklı dönemlerdir. En bü-
yük fark, dikiş makinesi ile tekstil denilen 
sektörün doğmuş olmasıdır.
    Teknolojinin ilerlemesi ile bulunan di-
kiş makinesi vb. cihazlar, moda rüzgârı-
nı doğurmaktadır. Tekstil, mağazacılık, 
endüstriyel gelişim, kumaş vb. üretim 
ve pazarlama, bunlar sonucunda ortaya 
çıkmıştır. İnsanların kitle iletişim aygıt-
larının gelişmesiyle birbirine yaklaşması, 
evlerinden çıkmadan farklı toplumların 
bir araya gelmesini sağlamıştır. Kültürel 
öğeler birbiriyle entegre olmuş, global bir 
moda anlayışı ortaya koymuştur. Şartlar 
ilerledikçe ve yeni aksesuarlar eklendikçe 
giyinme, yerini bireysel tarza bırakmıştır. 
İnsanlar kendilerini, günün genel moda-
sından bağımsız olarak sunabilir rahatlığa 
kavuşmuştur. Tepkiler ve görüşler giysiy-
le kendilerine bir mecra kazanmış, top-
lumda bir duruş şeklini almıştır.
     1900 ve 2000’li yılların en büyük ge-
lişimi, tekstil sektörünün ortaya çıkışı ve 
gelişimidir. Çanta, kırkyama(patchwork), 
kombinasyon uygunluğu, marka ve logo 
oluşumu, bu döneme damgasını vuran en 
büyük etkenlerdir. Reklam hayatımızda 
değişmez bir yer edinmiş alım gücümü-
ze bakmadan bize birçok ürün sunar hale 
gelmiştir. Artık film yıldızları, şarkıcılar 
sadece sanatlarıyla değil giyimleriyle de 
hayatlarımızda yer almakta özellikle, mo-
danın hedef kitlesi olan genç nesli arkala-
rından sürüklemektedir.  

       SONUÇ
     Giyinme ya da moda, içinde bulunan 
devrin koşullarına direkt bağlı bir özellik 
taşıdığından, zaman içinde çok büyük bir 
değişim göstermiş ve bilgisayar ortamın-
da 3 boyutlu çizim ve renk tasarımıyla 
21.yüzyıla ulaşmıştır. Kumaşı ve ölçüleri 
elektronik ortamda oluşturma ve üretme 
teknolojileri, kullanılan materyalin sınır 
tanımaz gelişimi ve nano teknolojik iler-
lemeler geleceğin giyim tarzı ve moda ta-

sarımlarında etkin rolünü hissettirecektir.
     “Sonuç olarak, dünyada modası geç-
meyecek tek şey insanların modaya uyma 
dürtüsüdür.”5

     KAYNAKÇA

     GÜRSOY, A. Tahir;( 2004) ‘‘Dünden Bugüne 
Giyim Kültür ve Moda’’,Omaş Ofset A.Ş. İstan-
bul.

 AYTIS, S.(2007) Araştırma Yöntem-
leri Ders Notları, Haliç Üniv. Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Y.Lisans Programı

                BRAUN ve SCHNEİDER; (1975) “Historic Cos-
tume in Pictures”.  Dover Publications, New York. 
http://www.nyc2ist.com/content/view/293/99/

    Punk Giyim Tarzı: http://www.nl.wikipedia.org

    http://www.msxlabs.org/forum/ moda/26190 
-moda-nedir-moda hakkında.html

5 Moda Nedir?, http://www.yeniumutmodelistlik.com/moda 
kavramı.php, Erişim Tarihi: Kasım 2011
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ÖZET

Yeni iletişim teknolojilerinden biri olan 
internet, kitle iletişimi açısından önemli 
bir noktadır. Başlangıçta askeri teknolo-
ji ürünü olarak kullanılan internet, ticari 
alanda da hızla yayılmış, eğlence ve ha-
berleşmenin merkezine konumlanmıştır. 
İnternetin günümüzde yaygınlığı ve başta 
ekonomi olmak üzere siyasal, sosyal ve 
kültürel alana etkisi çeşitli araştırmalara 
konu olmaktadır. “Yeni iletişim teknoloji-
leri ve demokrasi/özgürlük ilişkisi” sos-
yal bilimler açısından ön plana çıkan tar-
tışma konusudur. 

Çalışma, internet başta olmak üzere 
yeni iletişim teknolojilerine yönelik aka-
demik alanda temel yaklaşımları orta-
ya koymakta, özellikle eleştirel yaklaşım 
perspektifinden hareketle “internet ve de-
mokrasi” tartışmalarını irdelemektedir. 
Amaç ise çağımızın motor/dinamik gücü 
olarak gösterilen internetin işlevlerine 
sorgulayıcı/eleştirel yaklaşmanın önemi-
ni ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Yeni İleti-
şim Teknolojileri, Teknolojik Rasyonalite

GİRİŞ

Gazete, radyo, televizyon ve sinema 
gibi teknolojiler, hızla ilerleyen teknolo-
jik süreç karşısında geleneksel iletişim 
teknolojileri olarak nitelendirilmeye baş-
lanmış, internet, dijital-sayısal yayıncılık, 
bluetooth gibi iletişim teknolojileri ise 

“yeni medya” alanı yaratmıştır. Ulaşıla-
bilirliği ve yaygınlığı dikkate alındığında 
oldukça önemli bir yerde bulunan yeni 
iletişim teknolojilerinin, gerek ortaya 
çıkış amacı ve kullanım biçimi, gerekse 
toplumsal yaşama, ekonomiye ve siya-
sete etkileri akademik alanda, özellikle 
iletişim bilimleri alanında tartışma konu-
sudur. Tartışmaların merkezinde ise “yeni 
teknolojilerin toplumsal ve siyasal süreç-
lerle ilişkisi” ile  “teknolojinin kime ve 
nasıl hizmet ettiğine” ilişkin sorular yer 
almaktadır. 

Kuramsal açıdan bakıldığında tartış-
malar genel olarak iki temel yaklaşım 
altında irdelenebilir. Teknolojik Rasyo-
nalite ve Eleştirel Kuram. Teknolojilerin 
sağladığı tüm avantajlar ve yarattığı yeni 
olanakları yücelten, yeni iletişim tekno-
lojilerinin toplumsal gelişme ve ilerleme 
ile doğru orantılı olarak gören yaklaşım, 
“Teknolojik Rasyonalite” veya “Teknolo-
jik Determinizm” olarak ifade edilir. “Bil-
gi toplumu”, “bilişim toplumu” gibi kav-
ramlarla teknoloji, toplumsal değişmenin 
ve ilerlemenin kaynağı olarak görülür. 
Teknoloji toplumsal yaşamın merkezine 
konulur, düz bir çizgi olarak ifade edilen 
ve “bilgi toplumuna” ulaşmayı hedefleyen 
toplumsal ilerlemenin gerçekleşmesinde 
önemli bir araç olarak kabul edilir. 

 Teknolojik Rasyonalite’nin karşı-
sındaki yaklaşım ise yeni iletişim tek-
nolojilerinin tek başlarına bir değişim 
aracı olamayacağını, tam tersine kurulu 
düzenleri ve sistemleri meşrulaştıran ve 
süreklileştiren bir işleve sahip olduğunu 
savunur. Bu teknolojiler iktidar odaklı ve 
iktidarların kitleleri denetleme, harekete 
geçirme ve yönlendirme araçlarından biri 
olarak değerlendirilir. Marksist teoriden 

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DEMOKRASİ 
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kaynağını alan veya etkilenin ancak ken-
di içinde farklı yönleriyle ön plana çıkan 
ve farklı araştırma konularını irdeleyen 
yaklaşımlar, “Eleştirel Yaklaşım” olarak 
nitelendirilir. 

Eleştirel Kuram başlığı altında topla-
nan tüm yaklaşımların ortak özelliği, ile-
tişim teknolojilerinin toplumsal düzenin 
ve iktidar ilişkilerinin sürdürülmesindeki 
rolü ve işlevi üzerinde durmasıdır. Eleş-
tirel yaklaşımlarda, teknoloji, tahakküm 
veya baskı sisteminin aracı konumunda-
dır. Marks’ın “El değirmeni size feodal 
beyin toplumunu, buharla işleyen değir-
men ise sanayi kapitalistlerin toplumu-
nu verir” ifadesi, teknolojinin tahakküm 
aracı olarak nasıl toplumsal ve siyasal 
yapıyı belirlediğine işaret eder. Eleştirel 
Kuram içerisinde önemli bir yeri bulunan 
Frankfurt Okulu temsilcilerine göre, Sa-
nayi Devrimi sonrasında hızla baskıcı bir 
karakteristik kazanan bilim ve rasyonalite 
ile araçlar amaçları kendilerine bağımlı 
kılmıştır. Tabiat üzerindeki tahakküm ye-
rini insanlar üzerinde tahakküm almış ve 
üretici güçler giderek yıkıcı güçlere dö-
nüşmüştür.1 Okulun temsilcileri Theodor 
W. Adorno ve Max Horkheimer’a göre, 
tahakküm ve baskılama aracı olarak ikti-
darlar veya egemen ideolojiler tarafından 
kullanılan yeni teknolojiler, insanların 
gerçeği algılayış biçimlerini etkilemek-
te, insanın zihinsel yapısını yönlendire-
bilmekte ve yaşam biçimini belirleyebil-
mektedir. Bu teknolojiler aynı zamanda, 
mevcut sistemin aksayan yönlerini onar-
mak ve böylece sürekliliğini ve meşrulu-
ğunu sağlamak amacı taşımaktadır. 

Teknolojinin kendi başına bir iktidar 
olduğuna dikkat çeken Herbert Marcuse’a 
göre, iktidar kendini salt teknoloji ara-
cılığıyla değil, tersine teknoloji olarak 
ölümsüzleştirmekte ve genişletmektedir. 
Böylece bütün kültür alanlarını içine alan, 
1  Uğur Dolgun, Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplu-
muna, 21. Yüzyılda Gözetim, Toplumsal Denetim ve İktidar 
İlişkileri, Ekin Kitabevi, Ankara, 2005, s.165.

geniş politik erki, büyük meşrulaştırma-
yı sağlamaktadır. Teknolojik rasyonellik, 
iktidarın haklılığını ortadan kaldırmaktan 
çok onu korumaktadır.2 Teknoloji aracılı-
ğıyla insanlar farkında olmadan belli bir 
ideolojik güdülenme içerisine sürüklen-
mektedir. İnsanlar, teknoloji aracılığıyla 
yabancılaşmakta ve manipülasyona 
maruz kalmakta, dolayısıyla kolay 
yönlendirilebilmekte ve istenilen düşünce 
ve davranış kalıbı içerisine konulmaktadır. 
Dolayısıyla yeni iletişim teknolojileri de 
ideolojik bir araç olarak kullanılmakta, 
iktidarların iletilerini, topluma sunma ve 
gündemini belirleme noktasında işlev 
görebilmektedir.  Bu işlev ile iktidar-
ların bakış açıları ve aktarımları anlam 
üretme biçimleri şeklinde sürekli olarak 
yinelenmekte ve toplumun gündemine 
yerleştirmekte, toplumsal gerçekliğin 
kurulmasına ve düzenlenmesine yardımcı 
olmaktadır.3 Eleştirel Kuram teorisyenle-
rinin genel olarak ortaklaştığı nokta, bi-
lim ve teknolojinin siyaset ve ideolojiden 
bağımsız düşünülmemesi gerektiğidir. 
Louis Althusser’in “Devletin İdeolojik 
Araçları” tanımı da bu çerçevede, ideo-
lojinin tahakküm araçlarını ortaya koy-
maktadır. Althusser’e göre, kitle iletişim 
araçları, kitaplar, gazeteler, filmler gibi 
teknolojiler, ideolojiyi yaygınlaştırmakta, 
meşrulaştırmakta ve süreklileştirmekte-
dir. İdeolojinin bir dönemi bir başka dö-
neme bağlaması ideolojik gerçeklikten 
ziyade ideoloji taşıyanlarla ilgilidir.4

İNTERNET, DEMOKRASİ VE 
ÖZGÜRLÜK TARTIŞMALARI

Yeni iletişim teknolojilerinden biri 
olan internet, bilgisayarların birbirine 
bağlı olduğu, dünya çapında bir iletişim  
2   Jurgen Habermas, İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, Çev: 
Mustafa Tüzel, YKY Yayınları, 5. Baskı, 2004, s.36.
3  James Lull, Medya, İletişim, Kültür, Çev: Nazife Güngör, 
Vadi Yayınları, Ankara, 2001, s.88.
4   Metin Kazancı, “Althusser İdeoloji ve İdeolojiyle İlgili 
Son Söz”, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Şubat 2008, 
http://ilef.ankara.edu.tr/id/gorsel/dosya/1164634976althusseri-
deoloji.pdf
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ağı şeklinde tanımlanır.5 İnternet terimi de 
“international” (uluslararası) ve network 
(ağ yapısı) sözcüklerinin birleşmesinden 
oluşmuştur. İnternet dünyada hızla yayı-
lan ve kullanıcı sayısı giderek artan tek-
nolojilerden biridir. İnternetin kullanıcı 
sayısı 1.8 milyarı aşmıştır. 733 milyon 
bilgisayar internet alan adı sistemine 
kayıtlı, 192 milyon civarında alan adı 
mevcut ve 130 milyonu aşkın kişisel blog 
bulunmaktadır.6 

İnternetin kökeni, ABD Savunma Ba-
kanlığı tarafından bilgisayar birimlerini 
ve askeri araştırma projelerini destek-
lemek için oluşturdukları ağa dayanır. 
Uzak makinelere bağlanma, dosya ak-
tarımı ve elektronik posta gerçekleştir-
me amacıyla ilk olarak askeri teknoloji 
ürünü şeklinde ortaya çıkan internet, za-
manla haberleşme, eğlence ve ticaret ala-
nında kullanılmaya başlanır. İnternetin 
askeri amaçlarla ortaya çıkışına dikkat 
çeken Ümit Atabek’e göre internet, 
hem bir özgürlük coğrafyası yaratması 
bakından demokratik açılımlar sunan bir 
teknoloji, hem de askeri kökenine yaraşır 
bir biçimde çok güçlü denetim imkânı 
sağlayan bir teknolojidir.7 İnternetin diğer 
kitle iletişim araçlarında olduğu gibi, 
bilgi, iletişim, eğlence ve ticaret işlevleri 
bulunur. Ancak iletişim aracı olarak ön 
plana çıkan internet, yerel, ulusal ve ulus-
lar arası erişim olanaklarını sağlayan, bu 
anlamda zaman ve mekânla sınırlı olma-
yan küresel bir iletişim biçimini oluş-
turmuştur.8  İnternet, hem kişiler arası 
hem de kitle iletişimi açısından yeni bir 
iletişim ortamı olarak değerlendirilir.9 
5  Hasan Kara, Bilgisayar/İnternet Teknolojisi ve Değişen Ga-
zetecilik, Der: Sevda Alankuş, Yeni İletişim Teknolojileri ve 
Medya, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, İkinci Baskı 
2005, s.113.
6  Medya Derneği, “Türkiye’de İnternet Sansürü Raporu”, 
http://dorduncukuvvetmedya.com/2103-turkiye-de-internet-
sansuru-raporu.html
7  Ümit Atabek, “İletişim Teknolojisi ve Yerel Medya İçin 
Olanaklar”, Der: Sevda Alankuş, Yeni İletişim Teknolojileri ve 
Medya, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2005, 
s. 67.
8  Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, 
Dost Kitabevi, Ankara, 2003, s. 124.
9  Ümit Atabek, İletişim ve Teknoloji, Yeni Olanaklar-Yeni 

İnternetin günümüzde iletişim açısından 
vazgeçilmez bir konuma geldiği ve 
gündelik yaşam içerisinde belirleyici bir 
güce sahip olduğu kabul edilir. 

İnternete ilişkin siyasal-sosyal 
tartışmalarda dikkat çeken konu “de-
mokrasi ve özgürlük” alanına ilişkindir. 
İnternet bir yandan demokrasi, çoğulcu-
luk, siyasal katılma gibi alanlarda önemli 
bir araç olarak görülür. Çünkü internet, 
etkileşim, katılım ve paylaşım ortamı ya-
ratır. Teknolojik Rasyonalite’ye dayanan 
bu yaklaşıma göre, internet, çok boyutlu 
iletişim ve etkileşim yeteneğine sahiptir, 
iletişim ve demokratik sistemlerin sey-
rini değiştirmeye aday görünmektedir. 
Yine bu yaklaşıma göre internet, araçsal 
doğasıyla “aşırı temsili” demokrasiden, 
“doğrudan” ve “etkileşimli” demokra-
siye geçişe olanak tanımaktadır. Diğer 
yandan, “e-devlet” (elektronik-devlet”) 
uygulamaları, “e-kütüphane” (elektro-
nik-kütüphane) “e-ekonomi” (elektro-
nik-ekonomi)“, ”e-eğitim” (elektronik-e-
ğitim),“ e-seçim” (elektronik-seçim) vb. 
gibi daha birçok etkinliğin gerçekleşe-
bilmesi, toplumsal dönüşümü etkileyen 
ve hızlandıran en önemli etmenler olarak 
görülür, internetle birlikte devlet-yurttaş 
ilişkisi değişmeye başlar.10 Bu yaklaşım 
daha da ileriye giderek, interneti, demok-
ratikleşme, özgürleşme ve ilerleme aracı 
olarak görür. Modern Sosyal Teori içinde-
ki aydınlanmacı gelenekle de örtüşen bu 
yaklaşım, internetin yerel, kimliksel, po-
litik, örgütsel yapıların, bireylerin, grup-
ların iletişim kurma, örgütlenme, hare-
kete geçme ve birlik-dayanışma grupları 
oluşturma gibi işlevlerle demokratikleş-
me sürecinde önemli bir araç olarak kul-
lanılabileceğini varsayar. İnternetin güçlü 
bir alternatif potansiyel taşıdığı ve önemli 
dönüşümlerin başlatıcısı olacağı kabul edi-
lir. İnternetin varlığı ve içeriğiyle siyasal 
Sorunlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2001, s.116
10  Mehmet Akbaş, “İnternet İletişimi ve Demokrasi Üzerindeki 
Yeri” http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/?page=template-der-
gi/detail&int_Id=134
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rejimler üzerinde dönüştürücü etkilerde 
bulunduğu, otoriter sistemleri ‘açık 
toplum’lar olmaya zorladığı, demokratik 
rejimleri de daha çok toplumsal denetime 
açtığı ileri sürülür.11 Ayrıca, günümüzde 
“e-katılımcılık” olarak ifade edilen uygu-
lama ile, bireylere hizmetlerin etkin, etki-
li, verimli sunumunun sağlanacağı, toplu-
mun demokratik sürece katılım açısından 
güçlü imkanlar yaratacağı, yöneticilerin, 
toplumun görüşlerine ve taleplerine ula-
şabileceği ve bunlara yönelik politikalar 
geliştirebileceği savunulur. Dolayısıy-
la internet bir yandan e-katılım ile diğer 
yandan yarattığı enformasyon ile toplum-
da çok daha demokratik bir yapı sergile-
yeceği ileri sürülür. Bu görüşe göre, in-
ternetin anarşist karakteristiği ile sansür 
imkânlarının zorluğu ve zaman-mekân-
dan bağımsızlığı gibi özellikleri sayesin-
de, otoriter yönetimleri sınırlayacaktır.12 

İnternete ilişkin olumlayıcı 
yaklaşımlar açıklanırken, internetin 
egemenler veya iktidar dışındakiler, yani 
yönetilenler, çeşitli kültürel, siyasal ve 
kimliksel temsiller için önemli birer araç 
olabileceğine de vurgu yapmak gerekir.  
Bu noktada internet ve demokrasi ilişki-
si dikkat çekmektedir. İnternet diğer kitle 
iletim araçları gibi temsiller konusunda 
önemli birer araç olarak kullanılabilmek-
tedir. Günümüzde çok sayıda sivil toplum 
örgütü, politik-sosyal ve kültürel örgüt-
lenmeler internet aracılığıyla iletişim 
kurmakta, eylem ve etkinliklerini duyura-
bilmekte ve yeni örgütlenme alanı yarata-
bilmektedir. Ayrıca internet teknolojisinin 
yeni olması dikkate alındığında, internet 
olanaklarının demokratikleşme, örgütlen-
me ve özgürleşme alanlarına etkisinin ile-
riki zamanlarda çok daha iyi anlaşılacağı 
savunulmaktadır. 

11 İhsan D. Dağı, İnternet Türkiye ve Dünyada Demokrasiye 
Neler Kattı?
12  Uğur Dolgun, Enformasyon Toplumundan Gözetim Top-
lumuna, 21. Yüzyılda Gözetim, Toplumsal Denetim ve İktidar 
İlişkileri, Ekin Kitabevi, Ankara, 2005, s.177

İnternetin siyasal ve sosyal alanda 
yarattığı tüm bu olanaklar ve avantajlar 
yani “katılım”, “etkileşim”, “demokratik-
leşme” vurgusu karşıtını da bulmaktadır. 
“Aşırı ticarileşen iletişim”, “sanallaşan 
kamusal katılım” ve “tek tipleştiren 
etkileşim” gibi argümanlarla internetin 
yarattığı avantajların nasıl dezavantaja 
dönüştüğü ifade edilebilir. İnternetin gi-
derek çok ciddi bir ticaret medyası hali-
ne gelmesi göz ardı edilmemelidir. Kitle 
iletişim araçlarının kendisi kapitalist eko-
nomik sistemin ürünleridir, internet kul-
lanıcıları da kendilerine sunulan ürünleri 
tercih etmek durumunda kalan tüketici-
lerdir. İnternet ürünleri, bir yandan özgür-
leştirici ve demokratikleştirici işlev yürü-
tüyor gibi görülse de, kullanıcılar gerek 
ürünlerin kendisi, gerekse ürünler aracı-
lığıyla yapılan reklamlar ile “tüketici” ro-
lünü üstlenmektedir. Bu kapsamda, inter-
net ile tüketim kültürü hakim kılınmaya 
çalışılmakta ve böylece kültürel türdeş-
leşmenin sağlanmaktadır. İletişim araç-
larının eğlence ve enformasyon endüstri-
lerinin çıktıları yardımıyla tanımlanmış 
tutumlar ve alışkanlıklarda kendisine 
bağlayacak kesin düşünsel ve duygusal 
reaksiyonlar yaratacağı görüşü de, inter-
net-tüketim ilişkisine ışık tutmaktadır.13 

İnternete ilişkin eleştirel yaklaşımlar 
çerçevesinde, gözetim olgusu da dikkat 
çekilmesi gereken bir konudur. Göze-
tim kavramı, internet gibi enformasyon 
teknolojilerinin gelişim sürecine paralel 
olarak özel bir önem kazanmıştır. Göze-
tim toplumu kavramını ortaya atan Gary 
T. Marx’a göre, gözetim toplumu, bilgi-
sayar teknolojisiyle, bütünsel denetimin 
önündeki engellerin yıkıldığı bir durumu 
ifade etmektedir. Yeni teknolojiler, göze-
tim potansiyelini sürekli artırmaktadır.14 
Teknoloji üzerinden gerçekleşen denetim 
süreci, gündelik yaşamın akışını belir-
13  Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları, Egemen ve 
Eleştirel Yaklaşımlar, Dipnot Yayınları, Ankara, 2. Baskı, 
2008, s.93.
14  Veysel Bozkurt, “Gözetim Toplumu ve İnternet”, inet-tr.
org.tr/inetconf5/tammetin/gozetim-tam.doc

 EVİN DOĞAN                                                                                                                                                                     YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIM                                                       

56



 EVİN DOĞAN                                                                                                                                                                     YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIM                                                       

leyen en önemli etkenlerden biri olarak 
görünmez bir her yerdelik oluşturmakta-
dır. Teknoloji kullanımının bir denetim 
sürecine dönüşmesi, aynı zamanda bu ya-
şamsal işlevin gizlenmesini gerektirmek-
tedir; çünkü yaratılan her yeni kullanım 
alanı bir öncekinden daha denetleyici ol-
duğundan, gizlenmesi daha fazla gereken 
bir aşama olarak belirir; bu ise ürünlere 
git gide daha fazla görsellik ya da gösteri 
özelliği eklemlenmesine neden olmakta-
dır.15

Michael Foucault’un hapishaneler 
üzerinde kurduğu panopticon yaklaşımı 
da, yeni iletişim teknolojileri ve internet 
ile bağdaştırılabilir. Foucault’a göre, tu-
tuklular, ıslah edilenler, deliler, çocuklar, 
okullular, sömürge halkları üzerinde gö-
zetim ve denetim olgusuyla iktidar sürek-
li üretilmektedir.  Gözetleyen bir bakış ve 
bakışın ağırlığını üzerinde hisseden her-
kes, bakışı öyle içselleştirir ki, sonunda 
kendini gözetleme noktasına varır. Böy-
lece herkes kendi üzerinde ve kendine 
karşı bu gözetlemeyi içerecektir.16 Yani, 
panopticon gözetleme ve gözetlenen insa-
nın kendi kendisini sınırlandırması, ikti-
darın hem nesnesi hem de öznesi olması-
dır. Çünkü panopticon bir çoğalma rolüne 
sahiptir, toplumsal güçleri daha kuvvetli 
kılmak, üretimi arttırmak, ekonomiyi ge-
liştirmek, eğitimi yaygınlaştırmak, kamu-
sal ahlak düzeyini yükseltmek; arttırmak 
ve çoğaltmak sözkonusudur.17 

İnternet ve ‘demokrasi/özgürlük’ ilişki-
si üzerinde durulması gereken konulardan 
bir diğeri de iktidarların denetim, sansür 
ve yaptırım politikalarıdır.  İnternete yük-
lenen demokrasi potansiyeline karşın, 
internetin bugünkü gelişme biçiminin ge-
15  Ali Ergur, “Elektronik Denetimlerin Sınırlarında Demokra-
si”, Birikim Dergisi,  Sayı: 110, http://www.birikimdergisi.com/
birikim/dergiyazi.aspx?did=1&dsid=102&dyid=2405&yazi=
Elektronik%20Denetimin%20S%FDn%FDrlar%FDnda%20
Demokrasi
16  Michel Foucault, İktidarın Gözü, Çev: Işık Ergüden, Ayrın-
tı Yayınları, İstanbul, 2003, s.95.
17  Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Çev: Mehmet Ali 
Kılıçbay, İmge Yayınları, İstanbul, 1992, s.261.

leneksel iletişim araçlarından farklı kılıp 
kılmayacağı dikkatli düşünmeyi gerek-
tirmektedir.18 İnternet denetiminin diğer 
kitle iletişim araçlarına göre daha zor 
olduğu kabul edilmekle birlikte, internet 
altyapısının fiziki olarak kontrol edilebil-
mesi mümkün kılınmaktadır. Günümüzde 
internet denetiminin gerçekleşmesi için 
çeşitli teknolojilerin geliştirilmeye çalı-
şıldığı ve çeşitli yaptırımlarla “özgürlük” 
alanlarının kısıtlandığı dikkatlerden kaç-
mamaktadır. Çünkü her yeni teknoloji bir 
toplumsal egemenlik ilişkisine denk düş-
mekte, bu egemenlik ilişkisinin ise hem al-
ternatif içerik üreticisini/yayıncısını hem 
de okuyucusunu/izleyicisini etkileyebilen 
belirli bir sansür uygulaması gerçekleştir-
mektedir.19 Örneğin, Rusya gizli servisi, 
internet hizmet sunucularını denetim 
ekipmanları yerleştirmeye zorlamıştır. 
Güvenlik kurumları mahkeme kararı 
olmadan, internet üzerindeki iletişimi 
izlemektedir.20 Tunus ve ardından Mı-
sır’da yaşanan toplumsal olaylarda da 
internet üzerindeki denetim ve engelle-
me çalışmaları dikkat çekmiştir. Mısır’da 
Hüsnü Mübarek hükümeti tarafından 28-
29 Ocak 2011 tarihlerinde tüm ülkede in-
ternet aynı anda kapatılmıştır. İnternetin, 
DNS ayarları yoluyla ya da servis sağlayı-
cısı devre dışı bırakılarak kapatıldığı ile-
ri sürülmektedir. 29 Ocak 2011 tarihinde 
Suriye’de de internet erişiminin durdurul-
duğu, Libya’da sosyal iletişim sitelerine 
erişimin kapatıldığı basına yansımıştır.21

Türkiye’de de zaman zaman gündeme 
gelen internet yasakları, “sınırsız özgür-
lük” alanının müdahalelere ne kadar açık 
olduğunu göstermektedir. Medya Der-
neği tarafından 2010 yılında hazırlanan 
bir raporda, Türkiye’de internet içeriğini 
düzenlemek ve denetim altına almak için 
18  Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, 
Dost Kitabevi, Ankara, 2003, s.30.
19  Ümit Atabek, Alternatif Medya ve İletişim Teknolojileri, 
http://mediaif.emu.edu.tr/pages/atabek/docs/altermedya.html
20  Mustafa Kara, “Yeni İletişim Teknolojileri”, 2011, akade-
mik.maltepe.edu.tr/.../09%20bahar%20Yeni%20Iletisim%20
Teknolojileri%20RST%204%...
21   Milliyet Gazetesi, 30 Ocak 2011, s.21.
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2007 yılında çıkartılan 5651 sayılı İnter-
net Ortamında Yapılan Yayınların Düzen-
lenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun’a dikkat çekilerek, şu ifadelere yer 
verilmiştir.22

 “Başlangıçta çocukların zararlı içerik-
lerden korunmasını sağlamak, intihar, fu-
huş ve uyuşturucu kullanımının özendiril-
mesini engellemek amacıyla oluşturulan 
bu yasa, ilerleyen süreçte toplumun bilgi 
edinme hakkını kısıtlayıcı uygulamala-
ra yol açmıştır. Yasalara uygun olmayan 
içeriğe erişim engellenebilmektedir. Eri-
şim engellemesi için Alan Adı (Domain 
Name) veya IP (Internet Protokolü) blok-
lama yöntemleri kullanılmaktadır.”

İnternet üzerinde yapılan engelleme 
veya yasaklama çabaları, “özgürleşim” 
alanı olarak görülen bu yeni teknoloji 
üzerindeki iktidarların belirleyici gücünü 
ortaya koymaktadır. Yönetilenlerin, 
muhaliflerin veya temsil gruplarının 
mevcut ekonomi, sosyal, siyasal 
sistemlere ve iktidarlara karşı örgütlenme 
alanı olarak gördüğü internet, çok kolay 
şekilde müdahale edilebilir düzeydedir. 
İnternet ile bireysel veya toplumsal tem-
siller, örgütlenmeler büyük oranda sağla-
nabilse de, söz konusu temsil ve örgütlen-
melerin önceden belirlenmiş bir sınırlama 
içerisinde yapılmakta ve yine aynı tek-
noloji içerisine hapsedilmektedir. Yine 
internet ile sağlanan “özgürlük” ortamı, 
teknolojileri ortaya çıkaran ve yaygın bir 
şekilde kullanılmasını sağlayan kapitalist 
ekonomik sistem tarafından belirlenmek-
tedir. 

“Ticari medyanın tuzaklarından kur-
tulmak için ihtiyaç duydukları tek şeyin 
bir web sitesi ve hükümetin sansürün-
den korunmak olduğuna inananlar hayal 
22  Medya Derneği, “Türkiye’de İnternet Sansürü 
Raporu”,http://dorduncukuvvetmedya.com/2103-turkiye-de-
internet-sansuru-raporu.html

görmektedir.”23 Mcchesney’in bu ifadesi, 
hakim egemen sistemin yarattığı ürün-
ler üzerinden oluşan özgürlük algısının, 
toplumsal, sınıfsal, siyasal veya kültürel 
özgürlük beklentilerinin kapitalist sis-
temin inşa ettiği teknoloji kapsamında 
gerçekleştiğini anlatmaktadır. Chomsky 
ve Herman da, her ne kadar yeni tekno-
lojiler demokratik iletişim için büyük bir 
potansiyel taşıyorsa da, çözüm piyasaya 
bırakıldığı sürece internetin demokratik 
amaçlara hizmet etmesinin beklenemeye-
ceğini vurgulamaktadır.24 

SONUÇ

Günümüzde, yeni iletişim teknoloji-
lerinin başta ekonomik alan olmak üzere 
siyasal, sosyal ve kültürel alandaki kul-
lanım yaygınlığı dikkat çekici boyutlara 
ulaşmıştır. Dolayısıyla internet başta ol-
mak üzere yeni iletişim teknolojilerinin 
“demokrasi ve özgürlük” tartışmalarında 
nereye konumlandırmak gerektiği önem-
li bir konudur. Teknolojik Rasyonalite 
yaklaşımının üzerinde durduğu internetin 
‘katılımcılık, temsiliyet ve bilgilendirme’ 
işlevleri özellikle siyasal alanda önemli 
rolü karşılamaktadır. Ancak, internetin 
siyasal ve ekonomik sistemin devamlılı-
ğını sağlama ve meşrulaştırmadaki rolü 
de doğru okunmalıdır. Çünkü internet 
demokrasi ve özgürlük arayışlarını “sa-
nal” alanda sınırlı tutabilmekte, toplum-
sal alanla buluşan, toplumsallaşan talep 
ve örgütlenmeleri törpüleyebilmektedir. 
Eleştirel Yaklaşımların belirttiği gibi in-
ternetin ideolojik, politik-ekonomik yapı-
sı ve mülkiyet ilişkileri dikkate alınarak, 
sağladığı avantajların gerçekte kimlere 
hizmet ettiği iyi anlaşılmalıdır. Sonuçta, 
teknoloji daha fazla kâr etmenin yanı sıra, 
egemenlik alanlarının genişletmenin, 
23  Robert W. McChesney, 21. Yüzyılda İletişim Politikaları, 
Medyanın Sorunu, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 285.
24  Noam Chomsky, Edward S. Herman, Medyanın Kamuoyu 
İmalatı, Medyanın Tekelleşmesi Kitlelerin Yönlendirilişi ve 
Zorunlu İtaat, Çev: Adnan Köymen, Ebru Kalak, Hale Alpmen 
ve diğerleri, Çiviyazıları Yayınları, İstanbul, Birinci Baskı, 
2004, s.171
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toplumsal ve siyasal direnişleri etkisiz-
leştirmenin aracı olarak kullanılabilmek-
tedir. İnternetin yarattığı “demokrasi” ve 
“özgürlük” algısının, toplumsal yaşamda 
karşılığı sorgulanmalıdır. Toplumsal, sı-
nıfsal, cinsel baskı ve tahakküm politika-
larının internet ile sona ermeyeceği, aksi-
ne egemen siyasal, ekonomi ve toplumsal 
sistemlere yönelik eleştirilerin bilgisayar 
ortamında ifade edilmesiyle törpülenece-
ği ve hafifletileceği iddiası üzerinde du-
rulmalıdır.
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Bu çalışmaya konu olan yapı, Şişli ilçe 
sınırları içerisinde bulunan ve Hamidiye 
Etfal Hastanesi olarak da adlandırılan ve 
Osmanlı coğrafyasında inşa edilen ilk 
çocuk hastanesidir. Yapı bu özelliğiyle 
dünya tıp tarihi açısından da önem taşı-
maktadır. Hastane Hamidiye adını Sultan 
II. Abdülhamit’ten , “Etfal” ismini ise 
Arapça küçük çocuk anlamına gelen tıfıl 
kelimesinin çoğul halinden almıştır.

Hastanenin öyküsü ise oldukça hüzün-
lüdür. Sultan II. Abdülhamit küçük kızı 
Hatice Sultanı henüz sekiz aylıkken difte-
ri hastalığından kaybetmiştir. Hatice Sul-
tan yaşam mücadelesi verdiği sırada sara-
ya Almanya’dan henüz dönmüş ve çocuk 
hastalıkları üzerine ihtisas yapmış Dr. İb-
rahim Bey çağrılmıştır. Dr. İbrahim Bey 
yapılacak pek bir şeyin kalmadığını sul-
tana iletir. Kısa bir süre sonra Hatice Sul-
tan hayata gözlerini yumar. Sultan kızını 
kaybettikten birkaç gün sonra bir rüya gö-
rür, rüyasında kızı ondan su istemektedir. 
Hemen Dr. İbrahim Bey saraya çağrılır. 
Sultan İbrahim Bey’e rüyayı anlatır ve bir 
cami yaptırmak istediğini açıklar. İbrahim 
Beyin aklına başka bir fikir gelmiştir. Sul-
tandan kızı anısına bir hastane yaptırma-
sını ister bu sayede birçok çocuk sağlığı-
na kavuşabilecektir. Sultan bu fikri kabul 
eder ve İbrahim Bey hemen Almanya’ya 
gönderilir2.Berlin’de Friedrich Hastanesi 
adıyla büyük bir çocuk hastanesi kurul-
muştur ve sultanda bu yapıya benzer bir 
yapının yapılmasını istemektedir. İbrahim 
Bey Friedrich Hastanesi’nin proje örnek-
lerini ve bir Alman mimarı olan Nieber-
mann’ı yanına alarak İstanbul’a döner.3 
Sultan II. Abdülhamit’in hastane için Şiş-
li’de tahsis ettiği arazi üzerinde 2 Haziran 
2 Faruk İlker,Şişli Çocuk Hastanesi Tarihi,İstanbul,1967,s.6-8.
3  Neşe Yıldıran,II.Abdülhamit Dönemi(1876-1908) Mimari-
si,M.S.S.B Eenst. Sanat Tarihi Anabilim Dalı,Yayınlanmamış 
Doktora Tezi,İstanbul,1989,s.161.

“….Şurada burada tesadüf ettiği 
yaymacılardan bu cins bozuk saatleri 
satın alıp ötesini berisini değiştirerek ta-
mir atikten sonra fakir dostlarına hediye 
ederdi: “Al bakayım şunu! Hele bir za-
manına sahip ol…Ondan sonrası Allah 
Kerimdir!” sözü kendisine dert yanan-
ların-fakir olmak şartıyla- çoğuna ceva-
bı idi. Böylece Nuri Efendinin sayesinde 
zamanına tekrar sahip olan insan sanki 
darıldığı karısı ile daha kolay barışabi-
lir, çocuğu daha çabuk iyileşirmiş,yahut 
hemen o gün borçlarından kurtulacakmış 
gibi sevinirdi. Bunu yaparken iki türlü se-
vap işlediğine inandığı muhakkaktı. Çün-
kü bir yandan yarı ölü bir saati diriltmiş 
oluyor, öbür yandan da bir İnsana yaşa-
dığının şuurunu, zamanını hediye ediyor-
du.”1

GİRİŞ

İstanbul’un özellikle son iki yüz yıllık 
serüvenine tanıklık etmiş önemli yaşam  
alanlarından birisidir Şişli ilçesi. 

Hız ve süratin hayatın merkezine 
yerleştirildiği 21.yy dünya algısında far-
kındalıktan uzaklaştırılmış durumdayız. 
İnsanın kendine yabancılaşmasıyla baş-
layan bu süreç çevreden ve mekândan 
uzaklaşmasıyla devam etmektedir. Tam 
da bu anlamda önünden belki onlarca 
kez geçtiğimiz fakat kafamızı kaldırıp bir 
kez bile bakmadığımız yapıların birinden 
bahsetmek bu yazının asıl sorunsalı ola-
caktır.

*İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 
Programı Öğretim Görevlisi.
1  Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü,YKY 
Yayınları, İstanbul, 2001, s.35
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1898 (hicri 30 Nisan 1314) senesinde te-
mel atma töreni yapılır. 

Franz Niebermann’ın mimarlığını üst-
lendiği yapının inşaat eminliğini ise Ha-
san Rıza Bey yapmıştır.4 

Yaklaşık bir yıl sonra 6 Haziran 
1899’da bir sünnet töreni ile açılış yapı-
lır. Muayenehaneleri laboratuarları, kü-
tüphanesi ve birçok birimiyle kurgulanan 
hastanenin geliri ise Hamidiye ve Kara-
hisar-ı Sahib Maden suyu işletmeleriyle 
sağlanacaktır. Hastanede din ve ırk farkı 
gözetilmeksizin bütün çocuklar ücretsiz 
tedavi edilmekte ve ilaçları da hastane 
tarafından karşılanmaktaydı. Yapı aynı 
zamanda Osmanlı Devletindeki ilk çağ-
daş hastane olarak da kabul edilmektedir.5 
II. Abdülhamit’in tahtan indirilip 27 Ni-
san 1908’de Selanik’e gönderilmesinden 
sonra Hamidiye Etfal Hastanesi kaderi-
ne terk edilmiştir. Hastanenin yönetimi 
önce Maliyeye, kısa bir zaman sonra da 
İstanbul Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü’ne devredilmiştir. Bu işlemler birkaç 
ay içinde cereyan etmiş ve hastane yönte-
mi 1 Ekim 1908’de tamamen belediyeye 
bırakılmıştır.

Hastanenin ahşap mobilya gereksi-
niminin ve ilaç kaplarının Yıldız Sarayı 
atölyelerinde imal edildiği bilinmekte-
dir.6. 

Yapı onlarca birimin oluşturduğu si-
metrik ve kütlevi bir yapı kompleksidir. 
Hastane zaman içerisinde birçok ekle-
meyle daha da büyümüştür. Mescid ve 
saat kulesi dışında kalan mimarisi günü-
müze ulaşamamıştır.

Aynı adla anılan hastane yapısının 
bahçesinde konumlanan Hamidiye Etfal 
Saat Kulesi ve Mescidi olarak da bili-
4 Çağrı Güntan, II.Abdülhamit Döneminde İmpara-
torluk İmajının Kamu Yapıları Aracılığı ile Osman-
lı Kentine Yansıması,Y.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü,-
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,İst.,2007,s.125.
5  Güntan, a.g.e, s.125.
6  Yıldıran, a.g.e, s.161.

nen yapı 1906-1907 yılları arasında inşa 
edilmiştir. Hamidiye Etfal Hastane-i Ali-
si’nin “İstatistik Mecmua-i Tıbbiyesi” 
adlı yayında projenin Mühendishane-i 
Hümayun hocalarından Mahmud 
Şükrü Bey tarafından uygulandığı 
belirtilmektedir.7. Fakat hemen bütün 
kaynaklar projenin asıl sahibinin Rai-
mando D’Aronco olduğunu belirtmekte-
dir. Udine Kent Müzesi(Civici Museum)
arşivinde kule ve mescidin çok benzeri 
olan bir yapının çizimleri ve eskizleri bu-
lunmaktadır.8

Metin Sözen Raimondo D’Aran-
co’nun; 19.yüzyılın sonu 20.yüzyılın 
başlarında Avrupa’da yaşanan değişimle-
ri görev yaptığı İstanbul’da uygulamaya 
çalışmış, özgün bir mimar ve tasarımcı 
olduğunu söylemektedir.9                                                   

II. Abdülhamit dönemi mimari ve ta-
sarım dünyasının önemli isimlerinden biri 
olan D’Aranco 1857 yılında İtalya’nın 
Udine bölgesinde doğmuş ve 1932 yılın-
da Napoli’de ölmüştür.10

Mimarın çoğunlukla Art Nouveau 
olarak tanımlanan mimari tarzını üretim 
yerine bağlı olarak şekillenen eklektizm-
den ayırmak için oldukça güçtür. İslam 
ve Doğu kökenli etkilenmeler tasarıma 
tesir etmektedir. Bu etki kullanılan mal-
zemelerden işlenen bezemelere kadar gö-
rülmektedir.11 Avrupa dışından kültürlerin 
esin kaynağı olduğu “Art Nouveau”Ja-
ponya başta olmak üzere İslam ve doğu 
kaynaklı etkileşimleri barındırıyordu.12 
Klasik ve akademik çizginin dışında bir 
yönelişe sahip olan akımın sloganı herkes 
tarafından ve her yerde paylaşılan bir sa-
nat olmuştur. Klasizme sırtını dönen Art 
Nouveau sanatçıları ilhamı öncelikle do-
7  Güntan, a.g.e.,s.126.
8  Afife Batur, Etfal Hastanesi Saat Kulesi ve Mescidi, Dünden 
Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,Tarih Vakfı Yurt Yayınları,-
Cilt:3, İstanbul,1984, s. 221-222.
9 Metin Sözen, Raimondo D’Aranco’nun Türkiye Yılları 
(1893-1909), Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul,1995,s.23.
10  Yıldıran, a.g.e., s.68.
11  Batur,a.g.e.,s.106.
12  Batur, a.g.e, s.5.

İZZET UMUT ÇELİK                                                                                                                                                                                                                ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ SAAT KULESİ VE MESCİDİ   

62



ğada aramışlardır. Bitkisel motifler, kadın 
figürleri kıvrılan bükülen çizgiler akımın 
etkilediği her alanda kullanıldı. Bitkileri 
ve hayvanları düzenli kompozisyonlarda 
statik bir formda kullanan eskilerin aksi-
ne doğanın dinamik kuvvetleri dile geti-
rilmeye çalışılmıştır.

 İstanbul’da bilinen en eski Art Nouve-
au yapı Botter Evi olarak bilinen Maıson 
Botter’dir. Yapının mimarı İtalyan mimar 
Raimondo D’Aranco’dur. İtalyan mimar 
Dolmabahçe sarayı ve Mihrimah Sultan 
Camii başta olmak üzere birçok yapının 
onarımında görev almış ve sonrasında 
1896 yılında II. Abdülhamit tarafından 
saray mimarı olarak görevlendirilmiştir. 
Raimondo D’Aranco tarafından tasar-
lanan yapı, kaynaklarda Şişli Hamidiye 
Hastanesi nekahet evi ve saat kulesi ola-
rak adlandırılmıştır.13 Nekahet evinin ge-
niş ve saçaklı bir çatısı vardır. Merkezden 
klasik bir girişe ve tam ortasında yükse-
len yüksek bir kule gözükmektedir. Dört 
köşesinde de yoğun kabartmalar süsleme-
ler kullanılmıştır. Ön cephesinde bir saat 
kadranı yer almaktadır. Saat kulelerinin 
II. Abdülhamit ile başlayan dönemde he-
men tüm Osmanlı coğrafyasına yayıldığı 
görülmektedir. II. Abdülhamit özellikle 
tahta çıkışının 25.yılında (1901) tüm vali-
lere bir emir göndererek saat kuleleri inşa 
edilmesini istemiştir. Yıldız Hamidiye, 
Dolmabahçe, İzmir Konak bu dönem inşa 
edilmişlerdir.

Toprak sisteminin bozulmasıyla bera-
ber kamusal görevleri yapmak zorunda 
kalan Osmanlı Devleti’nin şehir dokusun-
da saat kulelerine büyük işlev düşecektir. 
Yapılmaya çalışılan bu düzenlemelerde 
saat kuleleri bir sınır ya da merkez sem-
bolizmi içereceklerdir. 

Saat kulelerinde genelde her saat başı 
haber veren bir mekanizmaya sahiptirler. 
Bu saatler sahip olduğu mekanizmaya 
13  Raimondo D’Aranco’nun Türkiye Yılları (1893-1909), 
Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1995, s. 95.

göre haftalık, on beş günlük ya da aylık 
olarak kurulmaktadır. Hemen her kule bir 
veya daha çok saat kadranına ve çana sa-
hiptir.14

Cumhuriyet’in ilanından sonra 1926 
yılında hicri takvim yerine miladi takvi-
me geçilmiş ve ezana bağlı zaman ayar-
lama sistemi sonlandırılmıştır. 1928 yılın-
da kabul edilen bir diğer uygulama ile de 
Latin harflerine geçilmiş ve bu saatlerdeki 
Arapça kadranlar değiştirilmiştir. Bu uy-
gulamada birden fazla gösterge varsa biri 
Latin diğeri ise Arapça olarak muhafaza 
edilmiştir. Ayrıca projede var olup olma-
dığı henüz kanıtlanamayan Felix Pellini 
adında başka İtalyan mimardan da söz 
edilmektedir. Tüm bu veriler neticesin-
de oluşan genel kanı projenin D’Aranco 
gözetiminde Pellini ve Mahmut Şükrü 
Bey tarafından yapıldığıdır. 

II. Abdülhamit’in cami için inşa emri-
ni verdiği tarihlerde D’Aranco’nun saray 
mimari olduğu bilinmekte ve böyle hey-
betli bir projeyi de D’Aranco’ya yaptır-
mış olması akla daha uygun gelmektedir.

Birleşik bir mekân kurgusuna sahip 
olmalarına rağmen kule düz bir zemin 
üzerinde mescit ise bir dolgu yükselti 
üzerinde inşa edilmiştir. Mescit ve saat 
kulesi yaklaşık 150 metrekarelik bir alanı 
içine almaktadır. Mescit 10x13 m ebatla-
rında dikdörtgen bir kuruluma sahiptir.15 
Bir set üzerinde yükseltilmiştir ve dört 
ana sütun tarafından taşınmaktadır. Düz 
atkılı bir örtü sistemi ve kiremit çatısı 
bulunmaktadır. D’Aranco’nun çizimin-
de mekanı dolaşması düşünülen revak-
lar yapı içine dahil edilmiştir. Mescitin 
doğu yönünden merdivenle sağlanan bir 
girişi bulunmaktadır. D’Aranco eskizin-
den yapının dört yönden girilebilecek 
şekilde tasarlandığı anlaşılmaktadır.Mih 
rabı güneydoğudadır ve içeride ahşap 
bir minber görülmektedir.Parmaklıklar 
14 Hakkı Acun, Anadolu Saat Kuleleri, Atatürk Kültür Merke-
zi Yayınları, Ankara, 1994, s.5.
15  Batur, a.g.e., s.222.
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ve mescit merdiven tırabzanları dönem 
üslubuna sahiptirler.

Mescit’in yarım aks dışında kalan kule 
ise yaklaşık 20 metre yüksekliğinde kare 
planlı bir tasarıma sahiptir. 

Yapıldığı dönemde kulenin bulunduğu 
alanın tüm bölgeye hâkim bir nokta oldu-
ğu bilinmektedir. Üstü sivri kemerli dik-
dörtgen bir çerçeve içinde bulunan giriş 
kapısı batı yönündedir ve kapı kule cep-
hesinin ortasında konumlanmıştır. 

Saat kulesinin ahşap kapısı tek kanatlı 
olup köşeler yuvarlatılmıştır. Üstte sivri 
kemerli altta ise yatay ve düşey olarak 
yerleştirilmiştir. Kademeli geometrik çı-
kıntılar görülmektedir. Bu nadir görülen 
bir özellik olarak belirtilmektedir. Tek 
basamaklı mermer bir merdiven vardır. 
Ayrıca minare olarak da işlev görmüş. 
Saat kulesine mescitin içinden de bir giriş 
yapılmıştır.

Kule kapı girişinin üzerinde bulunan 
kemerli nişte tuğrası kazınmış bir kitabe 
mevcuttur. Hat-ı  celi oldukça güzel istif-
li bir kitabedir ve ayrıca hattatının imzası 
bulunmaktadır. Kitabede ; ”Zinet efza-yı 
makam-ı mualla-yı hilafet-i İslamiye ve 
erike pira-yı Saltanat-ı seniye-i Osmaniye 
essultan İbnissultan essultanülgazi Abdül-
hamit Han-ı sani hazretleri taraf-ı eşrefle-
rinden işbu mescit-i şerif ve saat kulesi üç 
yüz yirmi beş sene-i hicriyesi şehr-i rece-
binde inşa kılınmıştır” yazmaktadır.16 

Cephe tuğla ve mermer birlikteliği açı-
sından oldukça sade ama güçlü bir etki 
yaratmaktadır. 

Simetrik bir cepheye sahiptir. Kesme 
taş, tuğla ve mermer birlikteliğinden olu-
şan cephe örgüsü küçük kademelenmeler-
le hareketlendirilmiştir.

Arazi eğimi ne şekilde olursa olsun 
D’Aranco tasarımlarında konum ve görüş 
16  İlker, a.g.e., s.85.

açısından işlevi en uygun yeri seçebilen 
bir mimardır. 

Ne yazık ki yapı günümüzde etrafı-
nı saran beton kütlelerle kuşatılmıştır. 
Kule yalnızca bir mimari eleman de-
ğildir bu yapıda saat kulesi olarak bir 
fonksiyon yüklenmiştir. Kulenin her iki 
yüzünde birer saat ve üzerinde bir rüz-
gar gülü bulunmaktaydı. Saat kulesi 
kadran sisteminde Latin ve Osmanlıca 
rakamlar kullanılmıştır. Rakamların 
porselen üzerine siyah boya ile boyandığı 
ve geceleri aydınlatıldığı dönem 
kaynaklarında aktarılmaktadır.17

Saat kulesi giriş cephesinin köşelerin-
de taş süslemeler bulunmaktadır. Köşe 
profillerinin altında bir ayak görevi yapan 
bu elemanlar geometrik motiflerle bezen-
miştir. Camların bulunduğu ahşap pen-
cereliklerde Rumilerle yapılmış rölyefik 
ahşap üçgenler görülmektedir. Pencereler 
parmaklıksız olarak tasarlanmış olup ke-
merli ve taş sövelidir.

 Kare planlı çerçevelerle yükselen 
saat kulesinin penceresi iki sivri kemer 
ile sonlanır. Pencerelerin sonlandığı sivri 
kemerin her iki yanında mermer mukar-
naslar vardır. Bu dört cephede de tekrar 
edilmektedir. Ahşap saat yapının batı ve 
doğu yönünde bulunan sivri kemerle ni-
hayetlenen dairesel cam plaka çerçevenin 
içinde yer almaktadır. Pencere sistemi-
nin hemen altında çini bir pano bulunur. 
Kulenin dört tarafında da farklı tahribat-
lar geçirmiş çini panolar bulunmaktadır. 
Bunlarda bitkisel ve geometrik bezemeler 
kullanılmıştır.

Teras çatı olarak tasarlanan kulenin ke-
narlarında parapetli düzenlemeler vardır. 
Mermer malzemenin yoğun olarak kulla-
nıldığı kulenin teras bölümü kademelerle 
hareketlendirilmiştir ve dışa taşırılmıştır. 
Kare mekân korkulukları balkon çıkma-
larla hareket kazanmış ve köşelerde dü-
17  Batur, a.g.e., s.222.
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zenlenmiş pilonlarla kule sonlandırılmış-
tır. Bu mermer korkuluklarla düzenlenen 
balkon bölümünün altında bir dizi takozla 
dekoratif bir görüntü elde edilmiştir.18

Kubbede kurşun kaplama bir örtü sis-
temi görülmektedir. Ayrıca bu kulenin 
şerefesiyle bir minare algısı yaratması da 
önemli bir detaydır. Mimarın bu tasarı-
mının en ölçülü ve dengeli projesi oldu-
ğu düşünülmektedir. Kuzey Avrupa çan 
kuleleriyle Mağrib bölgesi minarelerinin 
bir sentezi sergilenmeye çalışılmıştır. 
Kule içerisinde helezonik bir merdiven 
vardır. Burada dönemin metal işçiliği-
ne uygun basamak ve tırabzanlar kulla-
nılmıştır.19 Döşeme ise bir başka dönem 
uygulaması olup 20.yy başlarında sıklıkla 
kullanılan motifleri barındırmaktadır. 
Günümüzde mescit halılarının istiflendiği 
bir bölme olarak kullanılmaktadır.

SONUÇ

Tarihsel mirasının sürekli erozyona uğ-
ramasıyla adeta bir beton yığınına dönüş-
türülmüş İstanbul kent dokusunun önemli 
örneklerinden biri olan eser, ne yazık ki 
kent belleğinde bir yer edinememiştir. 
Anadolu topraklarındaki Batılılaşma dev-
ri eserlerinin, bir İtalyan mimar tarafından 
kotarıldığı önemli örneklerden biri olan 
yapının daha fonksiyonel ve yaşayan bir 
soluk haline getirilmesi bir an önce pro-
jelendirilmelidir. Bu ve benzeri yapıların 
bilimsel ve nesnel bir bakış açısıyla değer-
lendirildiği uygulamalara ne yazık ki çok 
az rastlanmaktadır.  Nesnel ve bilimsel 
kriterlerin hayata geçirildiği restorasyon 
ve konservasyon projeleri öyküsünü kay 
betmek üzere olan İstanbul kentinin bir 
yardım çığlığı olarak değerlendirilmelidir. 

 

18 Didem Gültaş, Raimondo D’Aranco: İstanbul’daki Yapılar-
da Cephe Biçimlenişi ve Detayları, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 2008.
19  İlker, a.g.e., s.85.
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Saat Kulesi ve Mescidin açılış  töreni (Tıp tarihi)

Hastanenin bahçıvanbaşısı Emin Ağa’nın yaptığı kaskatın 
yandan görünüşü,Fotoğraf Tabib Abdullah Mehmed (Albüm, 

779-30/02)

Göz Polikliniği’nde muayene (İstatistik 1905, 56).

Hastanenin genel görünümü (İstatistik 1904, 12)

İbrahim Paşa (İstatistik 1906, 29).

Bahçede Almanyalı şvesterlerin nezareti altında hasta 
çocuklar (İstatistik 1902, 64).
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Hamidiye-i Etfal Hastahanesi’nin Karahisar-ı Sahip 
madensuyu reklamı (İstatistik 1903, 26).

Saat kulesi ve mescid (Tıp tarihi)

Giriş, mescit ve saat kulesi (Tıp Tarihi).
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